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Mobiilihoitajatoiminta aloitettiin hiljattain tutkimuspaikkakunnalla, kun kotisairaa-
lan mobiilihoitajatoiminta perustettiin kaupungin kotihoidon tueksi. Opinnäytetyön 
tarkoituksena oli selvittää haastattelemalla kotihoidon sairaanhoitajien ja tervey-
denhoitajien kokemuksia mobiilihoitajatoiminnasta. Opinnäytetyön tehtävänä oli 
selvittää mikä on mobiilihoitaja, kuinka mobiilihoitajatoimintaa käytetään tutki-
muspaikkakunnalla, mitä haasteita mobiilihoitajatoimintaan liittyy sekä mitä kehi-
tettävää mobiilihoitajatoiminnassa on. Tavoitteena oli tuoda esiin kotihoidon hoi-
tajien kokemuksia mobiilihoitajatoiminnasta. Opinnäytetyön tulosten pohjalta ko-
tisairaala voi kehittää mobiilihoitajatoimintaa.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä, ja aineistonkeruu-
menetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Aineisto kerättiin parihaastatteluina 
yhteensä kymmeneltä kotihoidon sairaanhoitajalta ja terveydenhoitajalta. Ai-
neisto litteroitiin ja analysoitiin käyttäen apuna aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.  
 
Haastatteluiden perusteella mobiilihoitajatoiminta on auttanut kotihoitoa asiakkai-
den kotona tehtävässä hoidon tarpeen arvioinnissa. Tällä on vähennetty asiak-
kaiden päivystyskäyntejä, kun asiakas on saanut tarvitsemansa hoidon hänen 
kotonaan. Kuitenkin haasteeksi on koettu epäselvät ja muuttuvat ohjeistukset, 
jotka luovat eriäviä käytänteitä. Myös näkemyserojen katsottiin vaikeuttavan mo-
biilihoitajan kanssa tehtävää yhteistyötä. Haastateltavien mukaan tiedot ja ohjeis-
tukset mobiilihoitajatoiminnasta eivät aina saavuttaneet hoitajia. Lisäksi saadut 
tiedot koettiin usein puutteellisiksi. 
 
Tulosten perusteella mobiilihoitajatoiminnasta on ollut hyötyä kotihoidolle, ja ko-
tihoidon asiakkaat sekä hoitajat ovat olleet siihen tyytyväisiä. Kotihoidon hoitajat 
kuitenkin toivoisivat vielä enemmän resursseja mobiilihoitajille sekä parempaa 
välineistöä hoidon arvioimiseen ja aloittamiseen.  
 
Jatkotutkimuskohteena olisi hyvä selvittää kotihoidon lähihoitajien näkökulmaa 
mobiilihoitajatoiminnasta. Lisäksi kotihoito oli kiinnostunut saamaan tilastoja ja 
koonteja tutkimuspaikkakunnan mobiilihoitajatoiminnasta.  
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ABSTRACT 
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Degree Programme in Nursing and Health Care 
 
PAANANEN, ANNINA & ROMPASAARI, ARTTU: 
The Experiences of Home Care Nurses of Mobile Nurse Program 
 
Bachelor's thesis 57 pages, appendices 10 pages 
August 2019 

Mobile nurse is an employee of a home hospital, who assesses the need for 
treatment for clients of home care. The aim of the mobile nurse program is to 
reduce the amount of people sent to urgent care. 
 
The aim of this study was to gather experiences about the program from the 
nurses of home care, and what they thought was good and their opinions on what 
was good and what should be improved.  
 
The data were collected from a total of ten home care nurses through theme 
interviews. The themes used were their current knowledge about the program, 
their current use of mobile nurses, the challenges were they facing with it and 
ways to improve the program. 
 
The results showed that the nurses and clients of home care had found the pro-
gram useful and were pleased with it.  Some results showed that there were flaws 
with the flow of information, and the information varied frequently. That would for 
example show as uncertainty of when the mobile nurse should be contacted. The 
different views about what tasks belongs to mobile nurses posed challenges. 
 
The study found that the program had been well received, and it had proven a 
useful resource to home care. Further studies of the subject could examine prac-
tical nurses’ experiences of the program. 
 

Key words: mobile nurse program, home care, treatment needs assessment 
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1 JOHDANTO 

 

 

Mobiilihoitaja on kotisairaalan työntekijä, joka tekee hoidon tarpeen arvioinnin ja 

jatkohoitosuunnitelman kotihoidon asiakkaalle, jonka terveydentila on syystä tai 

toisesta laskenut. Kotona tehtävällä hoidon tarpeen arvioinnilla pystytään myös 

välttämään mahdollisesti tarpeettomat, potilaalle raskaat sairaskuljetukset ja päi-

vystysjonotukset. (Nokelainen 2018.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää haastattelemalla kotihoidon sai-

raanhoitajien ja terveydenhoitajien kokemuksia mobiilihoitajatoiminnasta. Opin-

näytetyön tavoitteena on tuoda kokemukset esiin, joiden pohjalta mobiilihoitaja-

toimintaa voidaan kehittää. Toiminnan uutuuden vuoksi opinnäytetyö on kvalita-

tiivinen eli laadullinen tutkimus. Tietoa kerätään teemahaastatteluilla mobiilihoi-

tajatoimintaa käyttäviltä kotihoidon sairaanhoitajilta sekä terveydenhoitajilta. Aihe 

on rajattu kotihoidon hoitajien kokemuksiin, sillä siitä näkökulmasta aihetta ei ole 

aikaisemmin tutkittu. 

 

Opinnäytetyössä kerrotaan kotihoidon ja päivystyksen haasteista, joihin vastaa-

maan mobiilihoitajatoimintaa on kehitetty. Kotihoidossa haasteita voi aiheuttaa 

hoitajan riittämätön kokemus hoidon tarpeen arvioinnista, kun taas päivystykset 

voivat ruuhkautua asiakkaista, joiden hoidon tarve olisi voitu arvioida asiakkaan 

kotona (Kihlgren, Sunvisson, Ziegert & Mamhidir 2014; Malmström ym. 2017). 

Lisäksi opinnäytetyössä kerrotaan eri paikkakuntien ja ulkomaiden mobiilihoitaja-

toiminnoista, sekä tutkimuspaikkakunnan mobiilihoitajatoiminnasta yksityiskoh-

taisemmin. 

 

Opinnäytetyön aihe on merkittävä ja ajankohtainen, sillä mobiilihoitajatoiminta on 

suhteellisen uutta tutkimuspaikkakunnalla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden on uu-

distuttava väestön muuttuvia tarpeita ennakoiden. Toiminnan on oltava tutkittua 

sekä kustannustehokasta, jotta käytössä olevat resurssit riittävät vastaamaan 

kasvavaan palvelutarpeeseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 11, 15.) Li-

säksi suomalaisten kiinnostus liikkuviin hoitomenetelmiin ja kotikäynteihin on kas-

vanut (Kuntatyönantajat 2019). Aihetta on tärkeää tutkia, sillä mobiilihoitajatoi-

minta pyrkii vastaamaan muuttuviin palvelutarpeisiin. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kotihoidon hoitajien kokemuksia mobii-

lihoitajatoiminnasta. Kokemuksia kerätään haastattelemalla, jonka avulla mobiili-

hoitajatoiminnan nykytilannetta kartoitetaan.  

 

Opinnäytetyön tehtävänä on vastata kysymyksiin:  

 

1. Mikä on mobiilihoitaja?  

2. Millaista mobiilihoitajan käyttö on tutkimuspaikkakunnalla?  

3. Minkälaisia haasteita liittyy mobiilihoitajan käyttöön?  

4. Miten mobiilihoitajatoimintaa voidaan kehittää?  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esiin kotihoidon hoitajien kokemuksia mobii-

lihoitajatoiminnasta. Tulosten avulla kotisairaala voi kehittää mobiilihoitajatoimin-

taa. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Opinnäytetyön tutkimusaiheen pohjalta muodostuivat teoreettiset lähtökohdat, 

jotka esitetään kuviossa 1. Teoreettisiin lähtökohtiin tietoa haettiin pääasiassa 

internetistä. Tärkeimmät hakusanat olivat “community paramedic”, “single res-

ponse unit” ja “yhden hoitajan yksikkö”. Mobiilihoitajatoiminnalla on useita eri ni-

mityksiä eri kielillä, joten käytössä oli myös useita muita hakusanoja. Tiedon 

haussa käytettyjä hakusanoja haettiin asiasanastoista, joita olivat muun muassa 

MeSH, FinMeSH ja Hoidokki. Tärkeimmät hakukoneet olivat Sosiaali- ja terveys-

ministeriön hallinnonalainen Julkari, ScienceDirect.com ja Google. Googlen ha-

kukone oli hyödyllinen silloin, kun tietoa haettiin muualla Suomessa toimivista 

mobiilihoitajapalveluista. Näiden lisäksi tietoa haettiin CINAHL-tietokannasta, 

alan kirjallisuudesta sekä artikkeleista. Tiedonhaulla saatiin kattavaa tietoa ai-

heesta. 

 

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat 

 

 

3.1 Kotihoidon ja päivystyksen haasteet 

 

Kotihoito on kunnan järjestämää hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tila-

päistä hoitoa potilaan asuinpaikassa. Hoito järjestetään potilaan kotona tai siihen 

verrattavassa paikassa. (Terveydenhuoltolaki 2010.) Kotihoidon palveluita myön-

Kotihoidon ja 
päivystyksen haasteet

Mobiilihoitajatoiminta
Mobiilihoitajatoiminta 

tutkimuspaikkakunnalla
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netään täysi-ikäisille, jotka eivät kykene selviämään itsenäisesti alentuneen toi-

mintakyvyn vuoksi tai edes omaisten, läheisten tai muun tuen avuin (Ikäihmisten 

palvelujen lautakunta 2013). Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden yli 75-vuo-

tiaiden asiakkaiden määrä on pysynyt lähes samana vuodesta 2010 vuoteen 

2016, mutta enemmän apua tarvitsevien määrä on kasvanut selvästi. Tämä tar-

koittaa sitä, että kotikäyntien määrä on kasvanut asiakasmäärien kasvaessa suh-

teellisen maltillisesti. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017, 58.) Kuitenkin Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen toisen tutkimuksen mukaan kotihoidon asiakas-

määrien kasvaessa on henkilöstön määrä vähentynyt (Vehko, Sinervo & Josefs-

son 2017). 

 

Kotihoidon työntekijöistä suurin osa on lähihoitajia tai perushoitajia (Perälä, Grön-

roos & Sarvi 2006). Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto eli lähihoitajatutkinto on 

laajuudeltaan 180 oppimispistettä. Koulutuksessa tulee ottaa huomioon tervey-

denhuollon ammattihenkilöä koskevan lain tarkoitus, eli lähihoitajilla tulee olla 

ammattitoimen edellyttävä valmius sekä pätevyys. (Opetushallitus 2014.) Tutki-

muksen mukaan lähihoitajat kuitenkin kokevat, että heillä ei ole riittävää lääketie-

teellistä tietoa ja he ovat epävarmoja siitä, kuinka asiakkaan tilassa tapahtuvia 

akuutteja muutoksia tai oireita arvioidaan (Kihlgren, Sunvisson, Ziegert & Mam-

hidir 2014). Kotihoidon toimipisteen työntekijät ovat kokeneet myös henkilöstön 

arkuuden ottaa vastuuta hankalissa tilanteissa haittaavan merkittävästi asiakkai-

den saamaa hoitoa (Perälä, Grönroos & Sarvi 2006). 

 

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lähihoitajat voivat kokea vaikeaksi sen, lähe-

tetäänkö potilas päivystykseen vai ei potilaan tilan muuttuessa. Päätöksenteko 

on koettu erityisen vaikeaksi silloin, kun lääkäri on ollut tavoittamattomissa tai 

silloin, kun potilaan läheiset ovat painostaneet potilaan päivystykseen lähettämi-

seen. Usein myös lähihoitajat lähettävät potilaat päivystykseen niin sanotusti 

“varmuuden vuoksi”, jotta he eivät menetä ammatinharjoittamisoikeuksiaan. Päi-

vystykseen lähettämisen syynä voivat olla myös puutteelliset hoito-ohjeet, eli hoi-

tajat eivät tiedä miten asiakasta pitäisi hoitaa, ja siksi asiakas päätyy päivystyk-

seen. (Kirsebom, Wadensten & Hedström 2012, 4–5; Kirsebom, Wadensten, 

Hedström & Pöder 2013, 118–119.) 

 



9 

 

Mobiilihoitajatoiminta on kehitetty tukemaan kotona tehtävää hoidon tarpeen ar-

viointia. Kotihoidon hoitajat voivat jakaa vastuun asiakkaan kotona suoritetta-

vasta hoidosta mobiilihoitajien kanssa. (Nokelainen 2018.) Myös kuntatyönanta-

jien (2019) selvityksen mukaan terveydenhuollon tuominen lähemmäksi asiak-

kaita, kuten kiertävää hoitoautoa tai kotikäyntejä hyödyntämällä, olisi tulevaisuu-

dessa merkittävää (Kuntatyönantajat 2019).  

 

Kotihoito ja tehostettu palveluasuminen ovat nykyään suositumpia palvelumuo-

toja laitoshoidon sijasta. Tämä kuitenkin vaikuttaa päivystysten ruuhkien lisään-

tymiseen, sekä kasvattaa riskiä päivystyksen epätarkoituksenmukaiseen käyt-

töön. Päivystyksessä hoidetaan äkillisesti sairastuneita ja välittömässä hengen-

vaarassa olevia potilaita, kuitenkin sinne lähetetään paljon myös iäkkäitä ja kii-

reetöntä hoitoa vaativia potilaita. Tämä herättää kysymyksen, että voidaanko kii-

reettömiä potilaita hoitaa jossain muualla. Myös iäkkään potilaan näkökulmasta 

turha päivystyskäynti voi olla rasite tai se voi johtaa tarpeettomaan osastohoi-

toon. Lisäksi päivystyksen epätarkoituksenmukainen käyttö lisää ylimääräisiä 

kustannuksia yhteiskunnalle. (Malmström ym. 2017.) 

 

Päivystyksen toiminta perustuu kysyntään ja tarjontaan. Tällä hetkellä kysyntää 

on kuitenkin enemmän mitä pystytään tarjoamaan ja tämä aiheuttaa päivystyksiin 

ruuhkia, joka puolestaan lisää päivystyksen jonotusaikoja kuormittaviksi sekä voi 

vaarantaa potilasturvallisuutta. (Malmström ym. 2017.) Sosiaali- ja terveysminis-

teriön raportin (2010) mukaan Suomi on maailman nopeimmin ikääntyvä maa. 

Suomessa työikäisten osuus väestöstä pienenee 66 prosentista 58 prosenttiin 

vuoteen 2030 mennessä. Väestörakenteen muutokset lisäävät päivystyspalvelui-

den tarvetta varsinkin ikääntyvän väestön osalta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2010, 16.)  

 

Tasoittamalla kysynnän piikkejä ja ohjaamalla potilaat tarkoituksenmukaisem-

paan hoitoon voidaan ehkäistä päivystyksen ruuhkia. On tärkeää antaa potilaille 

tietoa päivystyksen vaihtoehtoisista palveluista, kuten terveyskeskuksista, hätä-

keskustoiminnasta sekä neuvontapuhelimesta. Myös ensihoidon roolin kasvami-

nen on tärkeässä roolissa. Päivystyksen kysynnästä ja hallinnasta tehdyn tutki-

muksen mukaan 20–50 % päivystyksen potilasta saapuu ambulanssilla. Kysei-

sessä tutkimuksessa todetaan, että akuuttihoito voitaisiin usein antaa jo kotona 
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tai asumispalvelussa. (Malmström ym. 2017.)  Päivystyksen kysyntään vaikutta-

vat myös liikkuvat palvelut. Sosiaalilääketieteen aikakausilehdessä julkaistun tut-

kimuksen mukaan liikkuvat hyvinvointipalvelut purkavat päivystysten asiakas-

ruuhkia, kun hoito on voitu antaa esimerkiksi potilaan kotona. (Sirviö, Taskinen & 

Äijö 2017, 349.)  

 

 

3.2 Mobiilihoitajatoiminta 

 

Mobiilihoitajatoiminnalla tarkoitetaan sairaalan ulkopuolelle tuotuja hoitomuotoja. 

Maailmalla mobiilipalveluita on kehitetty tunnistamaan päivystys- ja sairaankulje-

tuspalveluita usein käyttävät henkilöt, ja tarjoamaan heille heidän tarvitsemansa 

hoito. Mobiilihoitajatoiminnan tarkoituksena on myös ohjata potilas hänelle sopi-

van palvelun piiriin, ja siten vähentää potilaiden sairaalaan palaamista. (NAEMT 

2018.) Mobiilihoitajan tehtävät ovat esitettynä kuviossa 2, sivulla 14. Iso-Britanni-

assa mobiilihoitajatoiminnalla päivystyskuljetuksen tarve vähentyi vuoden 2000 

90:stä prosentista 58:aan prosenttiin vuonna 2012. Tämän ei ole kuitenkaan to-

dettu vaikuttavan potilasturvallisuuteen. (Iezzoni, Dorner & Ajayi 2016.) Mobiili-

hoitajatoiminnan on todettu lisäävän sekä terveydenhuollon ammattilaisten, että 

potilaiden tyytyväisyyttä, jonka lisäksi se myös vähentää kustannuksia (Drennan 

ym. 2014). 

 

Mobiilihoitajatoiminnan tarkoituksena ei ole antaa potilaalle kokonaisvaltaista hoi-

toa, vaan sen on tarkoitus täydentää potilaan hoitopolkua. Toiminta siis rakentuu 

jo olemassa olevien terveys- ja sosiaalipalveluiden rinnalle.  (Medtronic 2014, 8.) 

Toiminnalle on hyvin haastavaa tehdä yhteisiä toimintamalleja tai ohjeita, sillä 

toiminnan järjestämiseen vaikuttaa paljon eri alueiden erilaiset tarpeet.  Mobiili-

hoitajatoimintaa perustettaessa on tärkeää perehtyä tarkoin alueen ongelmakoh-

tiin, sillä niissä voi olla vaihtelua. Kun tiedetään mitä terveydenhuollon osa-alueita 

alueella täytyy parantaa, voidaan mobiilihoitajatoiminnasta saada paras mahdol-

linen hyöty. Näin pystytään kohdentamaan resursseja siten, että ne vastaavat 

alueen tarpeisiin. (Medtronic 2014, 8–9; Choi, Blumberg & Williams 2016, 364.) 
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Mobiilihoitajatoiminta järjestetään usein ensihoitoa muistuttavaksi, mutta erilais-

ten alueiden tarpeita vastaavaksi. Ensihoitajilla on kokemusta hoidon tarpeen ar-

vioinnista sairaalan ulkopuolella sekä valmiudet hoitaa ja tutkia potilaita, joten 

lähtökohdat ovat mobiilihoitajatoimintaan sopivat. Mobiilihoitajatoiminnassa hoi-

tajat ovat usein lisäkoulutettuja, jolloin heidät on koulutettu esimerkiksi kroonisten 

sairauksien tai psyykepotilaiden hoitoon. Lisäkoulutetuista ensihoitajista usein 

käytetään Yhdysvalloissa epävirallista nimitystä community paramedic eli yhtei-

sön ensihoitaja. (Medtronic 2014, 18–19.) 

 

Yhteisön ensihoitaja voi hoitaa kiireettömiä sairauksia ja vammoja, mikä vähen-

tää ensihoidon kuormitusta, lisää potilaiden tyytyväisyyttä sekä parantaa kliinisiä 

hoitotuloksia. Yhteisön ensihoitajan tehtäviä voivat olla esimerkiksi pienten haa-

vojen, palovammojen, kaatumisten tai sosiaalisten ongelmien hoito. Lisäkoulu-

tuksen jälkeen he voivat esimerkiksi ommella haavoja, tutkia potilaan sydäntä, 

keuhkoja tai neurologista statusta, tehdä lähetteitä esim. kuvantamistutkimuksiin 

ja tehdä potilaalle sosiaalituen tarpeen arvioinnin. Lisäksi yhteisön ensihoitajat 

osaavat antaa elintapaohjausta ja ohjeita kroonisten sairauksien hoitoon poti-

laalle paikan päällä. (Bigham, Kennedy, Drennan & Morrison 2013, 362–371.) 

 

Yhdysvalloissa järjestettiin mobiilihoitajatoiminnan kokeilujakso, johon valittiin 

usein päivystyspalveluita käyttäviä henkilöitä. Asiakkailla oli käytössään mobiili-

hoitajan puhelinnumero, josta he tavoittivat hoitajan vuorokauden ympäri. Tutki-

musjakson päätteeksi merkittävä osa asiakkaista kertoi pärjäävänsä kotona ja 

huolehtivan itsestään paremmin, kuin ennen kokeilujaksoa. Asiakkaista moni ker-

toi myös ahdistuneisuuden, masentuneisuuden ja kipujen vähentyneen. Lisäksi 

päivystyskäyntien määrä vähentyi. Tutkimuksessa todettiin kotona annettavalla 

hoidolla olevan myös myönteisiä psykologisia vaikutuksia, kun potilas tietää saa-

vansa apua sitä tarvitessaan milloin tahansa. Kiireettömällä kotikäynnillä olevalla 

mobiilihoitajalla on myös hyvin aikaa kannustaa potilasta parempiin elintapoihin, 

kertoa potilaan sairauden varoitusmerkeistä ja ohjeistaa noudattamaan terapeut-

tisia hoitoja. Näin mobiilihoitajatoiminta oli parantanut asiakkaiden terveydentilaa 

ja hyvinvointia. (Nejtek ym. 2017, 1703–1704.) 
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Ruotsissa pilotoitiin yhden ensihoitajan yksikköä hoidon tavoittavuuden paranta-

miseen. Yhden ensihoitajan yksikkö lähetettiin pienen kiireellisyysluokan tehtä-

ville, mutta myös kiireellisille, jos se oli lähin vapaa yksikkö. Kiireellisissä tehtä-

vissä yksikkö ottaa vastuun hoidosta siihen asti, kunnes ambulanssiyksikkö saa-

puu tehtävälle. Yhden ensihoitajan yksilöllä oli käytössään ambulanssitasoisesti 

varusteltu ajoneuvo, mutta paarien ja tyhjiöpatjan sijasta varusteluun kuului eri-

laisia diagnostiikkavälineitä, kuten CRP-pikatesti ja hemoglobiinimittari. Vaikka 

yksiköllä ei ollut käytössä paareja, pystyttiin potilasta tarvittaessa kuljettamaan 

apukuljettajan paikalla. Tutkimuksen mukaan pilotointijakson aikana suurin osa 

potilaista sai oikeanlaista hoitoa ja tilanteeseen sopivan kuljetuksen. (Magnusson 

ym. 2015, 33–34, 36–37.) 

 

Mobiilihoitajatoimintaa tutkittiin ensimmäisenä Yhdysvalloissa, jossa asiakkaan 

kotiin vietävää hoitoa suunnattiin maaseudulla asuvien tarpeisiin. Verrattuna kau-

pungissa asuviin, maaseudun asukkaiden hoitoon pääsy oli haastavaa ja hoidon 

tulokset huonompia. Yhdysvalloissa mobiilihoitaja lähetettiin ensihoitoyksikön 

mukaan potilaan kotiin, jolloin mobiilihoitaja pystyi ottamaan vastuun hoidosta, 

mikäli potilaan tila ei vaatinut sairaalaan siirtoa. (Choi ym. 2016, 361-362.)  

 

Kanadassa tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin ensihoitajan roolin laajen-

tamista. Tutkimuksessa todettiin ensihoidon tarpeen kasvavan kahdeksalla pro-

sentilla vuodessa, mutta silti lähes puolet ensihoidon potilaista kotiutuu ilman 

merkittävää hoitoa tai jatkohoitolähetettä. Lisäksi Yhdysvalloissa on arvioitu n. 

30–50 % sairaankuljetuksista olevan tarpeettomia. (Bigham ym. 2013, 361–362.) 

Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että potilaat ja terveydenhuoltojärjes-

telmä voisi mahdollisesti hyötyä mobiilihoitajatoiminnan kaltaisesta järjestel-

mästä.  

 

Suomessa mobiilihoitajatoimintaa vastaavaa toimintaa järjestetään muutamilla 

paikkakunnilla. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on tuonut ensimmäi-

senä toimintaa Suomeen. Eksoten yhden hengen päivystysyksikkö on aloittanut 

toimintansa maaliskuussa 2016. Eksoten päivystysyksikkö huolehtii hoidon tar-

peen arvioinnin lisäksi myös esimerkiksi yöllä annettavasta suonensisäisestä lää-

kityksestä. (Eksote 2016.) Päivystysyksikkö on vähentänyt menoja kahdeksan 
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toimintakuukautensa aikana yli 200 000 euroa, sillä kotona tehtävä päivystys-

käynti maksaa kolmanneksen siitä, mitä päivystykseen kuljettaminen ja siellä an-

nettava hoito kustantaa (Yle 2017). Lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspii-

rissä on käytössä tehostettu kotisairaanhoito, joka tekee myös tarvittaessa hoito-

arviokäyntejä potilaan voinnin muuttuessa äkillisesti. Tehostettu kotisairaanhoito 

eli Tehosa toteuttaa myös lyhytkestoista hoitoa potilaan kotona tai palvelu-

asumisyksikössä. Kotona annettavaa hoitoa voi olla esimerkiksi lääkehoidot, en-

nalta sovitut hoitotoimenpiteet tai saattohoito. Tehosa toimii yhteistyössä yhden 

hengen päivystysyksikön kanssa. (Eksote n.d.)  

 

Pohjois-Karjalassa Siun sotessa toimintaa on pilotoitu osana AVOT-hanketta, eli 

Arvokasta vanhenemista omatoimisuutta tukemalla-hankkeessa, jonka tavoit-

teena on kehittää toimivaa kotihoitoa. Ensihoitoa käytetään silloin, kun kotihoi-

dolla herää huoli iäkkään asiakkaan terveydestä, eikä kotihoidolla ole käytettä-

vissä tarvittavaa diagnostiikkaa asian selvittämiseksi. Ensihoitajilla on käytös-

sään lisävarusteltu ambulanssi, josta nähdään potilaan taustatiedot, ja lisäksi po-

tilaalta voidaan ottaa erilaisia vieritestejä sekä sydänfilmi. Ensihoidon yksikkö hä-

lytetään Pohjois-Karjalassa paikalle pelastuslaitoksen kenttäjohtajan kautta. 

(Siun sote 2017.) 

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä Espoon sosiaali- ja terveystoimi 

aloittivat vuoden 2019 alussa Espoossa liikkuva sairaala “LiiSa” päivystyspalve-

lut. Liikkuvan sairaalan päivystykselliseen potilaan arviointiin erityiskoulutetut sai-

raanhoitajat palvelevat hoivakotien asukkaita suoraan heidän kodeissaan. LiiSan 

tavoitteena on tarjota potilaalle hänen tarvitsemansa hoito hänen kotonaan, sekä 

välttää potilaalle rasittavia kuljetuksia ja odotuksia päivystyksessä. Sairaanhoita-

jilla on käytössään pikadiagnostiikkavälineitä ja etäyhteys päivystyspoliklinikan 

lääkäriin. Liikkuva sairaala hoitaa esimerkiksi haavoja, vatsaoireita, ihottumia ja 

suonensisäistä nesteytystä. Palvelu on myöhemmin laajentumassa myös Es-

poon kotihoitoon. (HUS 2019.) 

 

Porin perusturva on vuoden 2019 alusta pilotoinut combilanssia, joka on uusi en-

sihoidon sekä koti- ja laitoshoidon ammattilaisten muodostama mobiiliyksikkö. 

Combilanssi on ambulanssitasoinen yksikkö, jossa on bed-side diagnostiikkaan 
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ja ensihoitoon sopiva välineistö. Yksikössä työskentelee ensihoitajan lisäksi ge-

riatriaan eli vanhustyöhön erikoistunut sairaanhoidon ammattilainen, joten yksi-

kössä on osaamista erityisesti ikäihmisten ongelmien ratkaisuun. Pilottiesityksen 

mukaan kiireettömien ensihoitotehtävien hoitaminen vaatii usein erityisesti koti-

hoidon ja asumispalvelujen palvelurakenteen sekä kotiin annettavien kiireellisten 

ja kiireettömien palveluiden tuntemusta. Combilanssi-yksikössä on myös mah-

dollisuus potilaskuljetuksiin, jos potilaan tila vaatii siirtoa sairaalaosastolle tai hä-

täsijoituspaikkaan. Yksiköllä on käytössään erilaisia lääkkeitä, näytteenottoväli-

neitä ja tarvittaessa mahdollisuus videoyhteyteen mobiilitoiminnan päivystävään 

lääkäriin. Combilanssi-yksikön etuna on myös se, että potilaan tilannetta ja hoitoa 

voidaan suunnitella kokonaisvaltaisemmin.  (Pori 2018; Satakunnan kansa 2018; 

Yle 2019.) 

 

Porin pilotointiin kuuluu myös sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskus, jonka 

alaisuudessa combilanssi toimii. Tilannekeskuksen tarkoituksena on yhdistää 

mobiilitoiminnan, kiireettömien sairaalasiirtojen, ensihoidon sekä sosiaali- ja lää-

käripalveluiden toimintoja. Tämä mahdollistaa sen, että kiireettömiä tehtäviä voi-

daan toimijoiden kesken koordinoida ennen tehtävälle lähtemistä, jolloin asiakas 

voi saada hänen tilanteensa mukaista hoitoa ja hoidon järjestelyä. Tilannekes-

kuksessa eri toimijat ovat fyysisesti samassa paikassa, jolloin tehtävistä voidaan 

keskustella kasvotusten. Tilannekeskuksen avulla kaikki osapuolet saavat tiedon 

potilaan tilanteesta, jolloin vältytään päällekkäisyyksiltä. (Pori 2018; Satakunnan 

kansa 2018.) 
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KUVIO 2. Mobiilihoitajan tehtävät 

 

 

3.3 Mobiilihoitajatoiminta tutkimuspaikkakunnalla 

 

Tutkimuspaikkakunnan mobiilihoitajat ovat kotisairaalan työntekijöitä, jotka toimi-

vat yhteistyössä kaupungin kotihoidon kanssa. Koulutukseltaan he ovat ensihoi-

tajia tai sairaanhoitajia, jotka ovat käyneet 30 opintopisteen ensihoidon lisäkou-

lutuksen. Kotihoidon työntekijä konsultoi mobiilihoitajaa, jos hän havaitsee koti-

käynnillä lisätutkimuksia vaativaa asiakkaan tilan heikkenemistä tai yleistilan las-

kua, mutta tilanne ei kuitenkaan vaadi välitöntä ensiapua. Yleisimmät syyt minkä 

vuoksi mobiilihoitaja kutsutaan ovat infektiot, sekavuus, kotona pärjäämättömyys, 

yleistilan lasku sekä hengenahdistus. (Nokelainen 2018.)  

 

Kyseisessä kotisairaalassa mobiilihoitajatoiminta aloitettiin helmikuussa 2017. 

Tällöin mobiilihoitajana toimi yksi työntekijä, joka päivysti arkisin virka-aikaan. 

Käyntimääriä ehti tuolloin tulemaan noin 1,2 käyntiä päivässä, eli noin 30-40 

käyntiä kuukaudessa. Marraskuusta 2018 eteenpäin mobiilihoitajien määrä ne-

linkertaistettiin eli nykyään kotisairaalan alaisuudessa toimii neljä mobiilihoitajaa. 

Mobiilihoitaja

Kotona tehtävä 
hoidon tarpeen 

arviointi

Päivystys-
käyntien 

vähentäminen

Hoidon 
suunnittelu

Asiakkaan 
kokonais-

valtainen hoito
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Tämän johdosta mahdollistettiin myös pidemmät päivystysajat. Nykyään kysei-

sen kotisairaalan mobiilihoitajat päivystävät arkisin aamu- ja iltavuorossa, ja vii-

konloppuisin päivävuorossa. Käyntejä mobiilihoitajalla on suunnilleen 3,3 päi-

vässä, eli noin 100 käyntiä kuukaudessa. (Nokelainen 2018.) 

 

Virka-aikana kotihoidon hoitaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä oman alueensa ter-

veydenhoitajaan tai sairaanhoitajaan, jos hän havaitsee asiakkaan voinnissa äkil-

listä muutosta. Terveydenhoitajat tai sairaanhoitajat ovat yhteydessä mobiilihoi-

tajaan, jolle he kertovat asiakkaan aikaisemmasta voinnista sekä nykytilasta. Tar-

vittaessa mobiilihoitaja lähtee tekemään asiakkaalle kotikäynnin. Virka-ajan ulko-

puolella kotihoidon hoitajat voivat olla myös suoraan yhteydessä mobiilihoitajaan. 

(Tays Hatanpää 2018.)  

 

Kotikäynnillä mobiilihoitaja kykenee tekemään tarvittavia tutkimuksia, kuten vi-

taalielintoimintojen mittaamisen eli tajunnan tason, verenpaineen, pulssin, läm-

mön, saturaation sekä hengitysfrekvenssin mittaukset. Yleensä näiden lisäksi ti-

lanteesta riippuen potilaalta mitataan vielä tulehdusarvo eli pika-CRP sekä he-

moglobiini. Mobiilihoitaja pystyy ottamaan myös 12-kytkentäisen sydänfilmin 

sekä verikokeita, kuten sydäninfarktin toteamiseen käytettävän troponiinin. Sy-

dänfilmiä ei tällä hetkellä kuitenkaan pystytä tallentamaan tai lähettämään eteen-

päin, vaan sitä käytetään poissulkumenetelmänä. Mobiilihoitaja konsultoi kotihoi-

don lääkäriä ensin puhelimitse ja sitten tarvittaessa videolla toimivan etäyhteyden 

kautta. Käynnin jälkeen mobiilihoitajat kirjaavat tehdyt hoitotoimenpiteet potilas-

tietojärjestelmään, josta kotihoidon hoitajat voivat seurata, mitä käynnillä tapah-

tui. (Nokelainen 2018.)  

  

Suurin osa mobiilihoitajan asiakkaista pystyy jäämään kotiinsa. Jos asiakkaan 

yleistilassa on kuitenkin laskua ja hän tarvitsee seurantaa, voidaan miettiä lyhyt-

aikaista hoitojaksoa esimerkiksi hoitokodissa. Jos asiakasta ei pystytä hoitamaan 

kotona, hän tarvitsee erikoissairaanhoitoa tai esimerkiksi suonensisäistä antibi-

oottihoitoa, lähetetään hänet päivystyksen kautta osastolle. Mobiilihoitaja ei pysty 

lähettämään asiakkaitaan suoraan osastolle, vaan siihen tarvitaan aina lääkärin 

arvio. Mobiilihoitaja voi tarvittaessa konsultoida lääkäriä muun muassa lääkeli-

säyksistä. Ensihoitoa konsultoidaan harvoin, mutta sekin on mahdollista tilanteen 

sitä vaatiessa, esimerkiksi rintakipupotilailla. (Nokelainen 2018.)  
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4 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

4.1 Metodologiset lähtökohdat 

 

Opinnäytetyössä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää, sillä 

mobiilihoitajatoiminta on vasta hiljattain aloitettu eikä tutkittua tietoa ole paljoa. 

Laadullisella tutkimuksella halutaan saada tietoa, teorioita, tutkimuksia sekä sy-

vällistä näkemystä ilmiöstä, jota ei vielä tunneta (Kananen 2014, 17). Tässä opin-

näytetyössä selvitetään mistä ilmiössä on kyse, jolloin kvalitatiivisella menetel-

mällä saadaan kerättyä tietoa kvantitatiivista menetelmää paremmin (Kananen 

2015, 71–72).  

 

Siinä missä määrällisessä tutkimuksessa keskitytään lukuihin ja yleistettävyy-

teen, laadullisessa tutkimuksessa käytetään sanoja ja lauseita sekä keskitytään 

ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen (Kananen 2008, 24). Laadullisen tutkimuksen 

määrittelyssä korostuvat ihmisten kokemukset, tulkinnat, mielipiteet sekä asen-

teet ja näkemykset. Laadullista tutkimusta käytetään etenkin silloin, kun halutaan 

kuvata uusia tutkimusalueita tai jo olemassa olevista tutkimuksista halutaan uusi 

näkökulma. Keskeinen merkitys on lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 65–67, 74.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka ihmiset näkevät ja 

kokevat reaalimaailman. Tämän takia laadulliseen tutkimukseen liittyy yleensä 

suora kontakti tutkittavan ja tutkijoiden välille. Tutkija menee ilmiön pariin haas-

tattelemaan tai havainnoimaan. (Kananen 2008, 25.) Yleisimmät tiedonkeruu me-

netelmät ovatkin haastattelu, kysely, havainnointi tai dokumenteista kerätty tieto 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 83). Tiedonkeruussa ja analysoinnissa tutkija on kes-

keisessä roolissa, sillä hänen kauttaan reaalimaailma suodattuu tutkimustulok-

siksi. (Kananen 2008, 25.) 

 

Opinnäytetyön tutkimusaineiston keräämiseen käytettiin teemahaastatteluja eli 

puolistrukturoituja haastatteluja. Teemahaastattelussa edetään ennalta määritet-

tyjen teemojen mukaisesti ja tarkentavia kysymyksiä hyödyntäen (Tuomi & Sara-
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järvi 2018, 87–88). Haastattelutilanteissa käytetään mahdollisimman avoimia ky-

symyksiä, joiden perusteella haastateltavien vastauksista saadaan enemmän ja 

laajempaa tietoa. Teemahaastattelun avulla aiheesta pyritään saamaan mahdol-

lisimman kokonaisvaltainen kuva ja ymmärrys tutkimuskohteesta. (Kananen 

2014, 72, 79.) Teemahaastattelussa etukäteen valitut teemat perustuvat opinnäy-

tetyön viitekehykseen. Näin pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutki-

mustehtävän mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88.) Haastattelussa aineisto 

tuo tuntemusta sekä näkemystä ilmiöön, jolloin haastattelija voi kysyä tarkentavia 

lisäkysymyksiä. Saadun tiedon syvällisyys riippuu paljon haastattelijan taidoista 

suorittaa haastattelu. (Kananen 2008, 74.)  

 

Tutkimus on aineistolähtöinen eli induktiivinen. Aineistolähtöinen analyysi voi-

daan jaotella prosessiksi, johon sisältyy kolme vaihetta: aineiston pelkistäminen 

eli redusointi, ryhmittely eli klusterointi ja teoreettisten käsitteiden luonti eli abst-

rahointi. Laadullisen aineiston analysoinnin tarkoituksena on kerätä hajanaisesta 

aineistosta tutkimuksen kannalta tärkeää informaatiota ja koota siitä tiivistä sekä 

selkeää aineistoa. Selkeän aineiston avulla voidaan tutkittavasta ilmiöstä tehdä 

luotettavia johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108.) 

 

 

4.2 Aineiston keruu 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tietoa kerätään vain muutamilta haastateltavilta, jol-

loin aineistoa voidaan tutkia perusteellisesti tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. 

Tutkimuksesta saadut tulokset voivat olla hyvinkin syvällisiä, mutta niitä ei voida 

yleistää, sillä ne pätevät vain kohdetapauksissa. (Kananen 2014, 17, 41.) Haas-

tateltavien henkilöiden on laadullisessa tutkimuksessa tärkeää tietää tutkittavasta 

ilmiöstä mahdollisimman paljon. Tällä asettelulla pyritään saamaan syvällisem-

pää tietoa, kun otos edustaa ilmiötä mahdollisimman hyvin. (Kankkunen & Veh-

viläinen-Julkunen 2013, 67; Tuomi & Sarajärvi 2018, 86.) Tämän takia on tär-

keää, että tämän opinnäytetyön haastatteluun osallistuneet kotihoidon hoitajat 

tiesivät mobiilihoitajatoiminnasta mahdollisimman paljon, ja että heillä oli koke-

musta sen käytöstä.   
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Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan tutkimusaineiston keräämisessä haastat-

telulla on monta etua. Haastattelussa tutkijoilla on mahdollista kysyä selvennyk-

siä, oikaista väärinkäsityksiä ja käydä keskustelua haastateltavien kanssa. Haas-

tattelu on hyvä keino silloin, kun halutaan kuulla ihmiseltä mitä hän ajattelee jos-

tain asiasta. Haastattelun tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon tietoa 

haastateltavilta, jolloin on perusteltavaa antaa haastattelukysymykset haastatel-

taville jo etukäteen, jolloin he voivat valmistautua kysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 85–86.)  

 

Haastattelut suoritettiin maaliskuun 2019 aikana. Ne toteutettiin parihaastatte-

luina, ja haastateltavia oli yhteensä kymmenen. Parihaastattelut säästävät aikaa, 

ja ryhmän toisen osallistujan vuorovaikutuksen perusteella haastateltavilta saa-

tetaan saada enemmän tuloksia. Lisäksi parihaastattelu on hyvä aineistonkeruu-

menetelmä silloin, kun osallistujat edustavat samaa ammattiryhmää. (Kananen 

2008, 75; Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 125.) Haastateltavat olivat 

kaupungin kotihoidon sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Kaupungin kotihoidon 

esimies valitsi haastateltavat aikaisemmin valituista kotihoidon piireistä, ja ennen 

haastatteluja heille lähetettiin saatekirje (liite 3.) sekä haastattelurunko (liite 1.). 

Haastateltavat kotihoidon piirit valittiin maantieteellisin perustein eri puolilta kau-

punkia, jotta tutkittavasta ilmiöstä saatiin mahdollisimman kokonaisvaltaista tie-

toa.  

 

Haastattelut järjestettiin haastateltavien työajalla heidän työpaikallaan. Ennen 

haastatteluja haastateltavilta pyydettiin kirjallinen suostumus (liite 2.) tutkimuk-

seen osallistumiseen. Haastatteluiden pituudet vaihtelivat noin puolesta tunnista 

45:een minuuttiin. Haastattelutilanteet nauhoitettiin ja nauhoitukset litteroitiin eli 

kirjoitettiin puhtaaksi mahdollisimman pian haastatteluiden jälkeen. Haastatte-

lussa käytetyt teemat muodostettiin tutkimuksen tutkimuskysymyksistä ja teoreet-

tisista lähtökohdista. Haastattelut tapahtuivat haastateltavien toimistohuoneissa, 

jotka muutamia keskeytyksiä lukuun ottamatta sujuivat rauhallisesti ja hyvässä 

yhteishengessä.  
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4.3 Aineiston analysointi 

 

Tutkimuksen aineisto on analysoitu käyttämällä sisällönanalyysiä, joka on laadul-

lisessa tutkimuksessa yleisesti käytetty analyysimenetelmä. Sisällönanalyysillä 

voidaan analysoida aineistoa systemaattisesti ja objektiivisesti. Sen avulla haja-

naisesta aineistosta pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiiviissä ja 

selkeässä muodossa, jonka jälkeen johtopäätösten teko aineistosta on helppoa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 103, 107–108.) Aineisto analysoitiin induktiivisesti, eli 

aineistolähtöisesti. Se valittiin tutkimukseen, koska tutkimuksen tavoitteena on 

aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu, eikä niinkään teorian tai 

hypoteesien testaaminen (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2015, 164). Aineistoläh-

töisen analyysin avainajatus on siinä, että analysoitavat sisällön osat eivät ole 

ennalta sovittuja tai harkittuja (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108). Tutkimuksen ai-

neisto kerättiin teemahaastattelulla, joten haastattelun teemat ja tutkimuskysy-

mykset toimivat analysoinnin tukena. 

 

Haastatteluiden jälkeen aineisto litteroitiin eli nauhoitukset kirjoitettiin tekstimuo-

toon. Tekstimuodossa tutkimusaineiston järjestelmällinen läpikäynti, aineiston 

ryhmittely ja luokittelu helpottuvat (Vilkka 2015, 137). Haastattelut litteroitiin ko-

konaisuudessaan auki mahdollisimman tarkasti. Auki kirjoitettua aineistoa tuli yh-

teensä 46 sivua, kun tekstin fontti oli Arial, fonttikoko 12 ja rivinväli 1,5. 

 

Aineiston pelkistämisessä aukikirjoitetusta haastatteluaineistosta karsitaan kaikki 

epäolennainen asia pois. Pelkistämistä ohjaa tutkimukselle asetetut tutkimusky-

symykset, joiden mukaan aineistosta koodataan kysymyksiin vastaavat ilmauk-

set. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123.) Koodauksen eli luokittelujärjestelmän voi 

päättää etukäteen jo ennen koodausta tai se voi muodostua vasta teoriasta joh-

dettuna (Aaltola & Valli 2010, 114).  Aineiston pelkistäminen alkoi perehtymällä 

huolellisesti aukikirjoitettujen haastatteluiden sisältöön. Aineisto tulostettiin ja siitä 

koodattiin neljään tutkimuskysymykseen vastaavat ilmaisut, kukin omalla väril-

lään. Koodausjärjestelmä oli päätetty etukäteen. Alleviivatut ilmaisut kirjoitettiin 

pelkistettynä aukikirjoitetun aineiston sivun marginaaleihin. Taulukossa 1 on esi-

merkki tehdystä pelkistyksestä. Tämän jälkeen pelkistetyt ilmaisut jaoteltiin tutki-

muskysymyksittäin omille konsepteille kategorisointia varten. 
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TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

Jossain sähköpostissa ollu niistä välineistä 

mitä ne pystyy tekemään ja mihin tarkoituk-

seen, se on aika pintapuolisesti. 

Mobiilihoitajan välineistöstä ja hoitomahdolli-

suuksista tiedotettu sähköpostitse pintapuoli-

sesti 

Mutta tuota myös sitten siittä vähän tietoo – 

emmäkään oo ihan tasan tarkkaan tiedä mitä 

kaikkee he pystyvät tekemään. 

Ei tiedetä tarkoin mitä mobiilihoitaja voi tehdä 

kotikäynnillä 

Kun meilläkin lähihoitajissa on niin paljon 

vaihteluita, että miten se sitten toimii, että se 

tieto tulis niinku koko ajan. 

Lähihoitajissa paljon vaihtuvuutta, tieto ei 

ehdi tavoittamaan kaikkia 

 

Hyvän ja tarkan redusoinnin eli pelkistämisen jälkeen aineistoa alettiin klusteroida 

eli ryhmitellä. Siinä tarkoituksena on ryhmitellä samaa tarkoittavat ilmaukset, 

joista pystytään muodostamaan yksi kategoria. Kategoria nimetään vielä sen ai-

neistoa kuvaavalla käsitteellä esimerkiksi ilmiöiden yhteisellä piirteellä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 124-125.) Tehtyä ryhmittelyä havainnollistaa taulukko 2. 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston ryhmittelystä 

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 

Mobiilihoitajan välineistöstä ja 

hoitomahdollisuuksista tiedotettu 

sähköpostitse pintapuolisesti 
Tiedonpuute mobiilihoi-

tajatoiminnasta Tiedottaminen mobiilihoitaja-

toiminnasta 
Ei tiedetä tarkoin mitä mobiilihoi-

taja voi tehdä kotikäynnillä 

Lähihoitajissa paljon vaihtuvuutta, 

tieto ei ehdi tavoittamaan kaikkia 
Haasteet tiedonkulussa 

 

Lopuksi seurasi vielä aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen, jota havainnol-

listaa taulukko 3. Siinä jatketaan luokittelua alkuperäisilmaisuista, teoreettisiin kä-

sitteisiin ja sitä kautta johtopäätöksiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125). Saaduista 

alakategorioista yhdistettiin yläkategorioita, joista saatiin vielä yhdistävä ilmaus. 

Abstrahointia jatketaan niin kauan, kunnes se ei ole enää aineiston sisällön nä-

kökulmasta mahdollista (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125). Tutkimuksen sisällönana-

lyysin tulokset ovat tutkimustehtävittäin liitteessä 4.  
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TAULUKKO 3. Esimerkki aineiston käsitteellistämisestä 

Alakategoria Yläkategoria Yhdistävä ilmaus 

Tiedonpuute mobiilihoitajatoi-

minnasta 
Tiedottaminen mobiilihoitaja-

toiminnasta Haasteet mobiilihoitajatoimin-

nassa 
Haasteet tiedonkulussa 

Resurssien puute Potilasturvallisuuden vaaran-

tuminen 
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5 TULOKSET 

 

 

5.1 Mikä on mobiilihoitaja? 

 

Haastateltavien mukaan mobiilihoitaja on kaupungissa kiertävä ensihoitaja. Mo-

biilihoitaja tekee kotihoidon asiakkaille hoidon tarpeen arviointia silloin, kun asi-

akkaalla on jokin hoitoa vaativa tilanne, mutta mikä ei kuitenkaan vaadi akuuttia 

hoitoa.  Haastateltavat kokevat mobiilihoitajan antavan turvaa ja apua kotihoi-

dolle. Haastateltavien mukaan mobiilihoitajalle voi soittaa silloin, kun kotihoidon 

välineet tai keinot eivät ole riittävät asiakkaan hoitoon. Mobiilihoitajan avulla koti-

hoidon asiakas saa oikeanlaisen avun oikeassa aikamääreessä – myös iltaisin ja 

viikonloppuisin, kun kotihoidon sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat eivät ole työ-

vuorossa.  

 

“Mobiilihoitaja on tota niin hoitaja, joka meidän kotihoitoo avustaa semmosessa 

tilanteessa, kun meidän asiakkaalla on joku tilanne siellä kotona – – ja sitte siinä 

kohtaa tulee nii mobiilihoitaja kuvaan mukaan ja soitetaan sitten hänelle...” 

 

Haastateltavien mukaan mobiilihoitajalla on potilaan tilan arviointiin käytössä sel-

laisia tutkimusvälineitä ja laitteistoa, joita kotihoidolla ei ole. Haastateltavat ker-

toivat mobiilihoitajan ottavan verikokeita, happisaturaatio- ja verenpainemittauk-

sia, sydänfilmejä sekä joitain näytteitä, esimerkiksi suprapubisen katetrin juu-

resta. Mittauksia mobiilihoitaja voidaan kutsua haastateltavien mukaan ottamaan 

silloin, kun asiakkaan tilassa on havaittu äkillinen muutos. Erilaisten kokeiden ja 

mittausten avulla mobiilihoitajan kerrottiin helpottavan lääkäreiden päätöksente-

koa asiakkaan hoidosta. 

 

Useissa haastatteluissa haastateltavat kertoivat mobiilihoitajan vähentävän koti-

hoidon asiakkaiden päivystyskäyntejä. Tämä johtui haastateltavien mukaan siitä, 

että mobiilihoitaja pystyy ehkäisemään vältettävissä olevia päivystyskäyntejä hä-

nen käytössään olevia tutkimusmenetelmiä, välineistöä ja ammattitaitoa hyödyn-

täen. Haastateltavat kertoivat päivystyskäyntien olevan raskaita kotihoidon asi-

akkaille, ja kuormittavia sairaaloiden päivystysosastoille. 
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Haastateltavien mukaan mobiilihoitaja toimii tiiviissä yhteistyössä kotihoidon hoi-

tajien kanssa. Haastatteluissa nousi usein aiheeksi kotihoidon hoitajien kiire, jol-

loin kotihoidon sairaanhoitajat eivät itse ehdi tekemään kotikäyntejä, jolloin mo-

biilihoitaja koettiin tärkeäksi. Kotikäynnin jälkeen kotihoidon hoitajat saavat mo-

biilihoitajalta tietoja käynnistä ja asiakkaan hoitolinjauksen. Mobiilihoitaja kirjaa 

myös käynnin tiedot ja tapahtumat potilastietojärjestelmään. 

 

Haastateltavat kertoivat mobiilihoitajan kutsumisen tulevan joskus myös lääkärin 

pyynnöstä. Mobiilihoitajan käynneistä saatavilla tiedoilla lääkäri pystyy haastatel-

tavien mukaan tarvittaessa aloittamaan asiakkaalle lääkityksen. Lääkehoidossa 

mobiilihoitajan kerrottiin antavan aloitusannoksia, jolloin ei tarvitse odottaa, että 

lääkäri ehtii kirjoittaa lääkereseptit. Mobiilihoitaja voi myös tarvittaessa konsul-

toida lääkäriä etäyhteyden kautta, jonka avulla parannetaan hoidon laatua. Mo-

biilihoitajalla on haastateltavien mukaan valmiuksia tehdä toimenpiteitä ja aloittaa 

hoitoja esimerkiksi virtsatietulehduksiin.  

 

 

5.2 Mobiilihoitajan käyttö tutkimuspaikkakunnalla 

 

Haastateltavien mukaan kotihoidon hoitajat ovat käyttäneet mobiilihoitajan palve-

luita silloin, kun asiakkaalla on ilmennyt yleistilan laskua, uusia oireita, akuuttia 

sekavuutta tai on herännyt huoli asiakkaan kotona pärjäämisestä. Mobiilihoitajan 

palveluita hyödynnetään usein ensisijaisesti silloin, jos kotihoidossa mietitään, 

tarvitseeko asiakas tarkempia tutkimuksia. Mobiilihoitajalle voidaan soittaa myös 

silloin, kun asiakkaan omaisilla on herännyt huoli asiakkaan voinnista. Haastatel-

tavat kertoivat konsultoineensa mobiilihoitajaa, kun asiakas on ottanut lääkkeitä 

väärin. Mobiilihoitajan käytön pääkohtia on esitetty sivulla 27, kuviossa 3.  

 

Haastatteluissa ilmeni mobiilihoitajan kotikäyntien syiden vaihdelleen. Mobiilihoi-

tajaa konsultoidaan kiireelliselle käynnille silloin, kun asiakkaan tilanne muuttuu 

akuutiksi, mutta ei vielä ambulanssia vaativaksi. Haastateltavat kertoivat käyttä-

vänsä palvelua myös kiireellisten laboratorionäytteiden ottoon, sillä sitä kautta 

tulokset saadaan nopeammin kuin kotihoidon omien laboratoriopalveluiden 

kautta. Mobiilihoitaja on kutsuttu kotikäynnille myös ennaltaehkäisevästi, jos on 

todettu asiakkaan tilanteen voivan huonontua. Jos tilanteeseen on puututtu 
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ajoissa, on todennäköisempää, että asiakkaan hoito voidaan toteuttaa hänen ko-

tonaan. Mobiilihoitajan käynnit olivat haastateltavien mukaan myös neuvotelta-

vissa, jos käynnin syy oli epätyypillinen. Käyntejä on sovittu esimerkiksi seuraa-

valle päivälle, jotta potilaasta on otettu joitain tutkimuksia tai näytteitä ennen lää-

kärikäyntiä. Mobiilihoitaja on myös käynyt esimerkiksi lastoittamassa asiakkaan 

sormen, kun lääkäri on sitä pyytänyt. 

 

“... oon käyttäny kyllä joskus mobiilihoitajaa sillain – – että lääkäri tulee esim. 

huomenna käynnille niin olen pyytäny mobiilihoitajaa ottamaan vitaalit ja veriko-

keet ja tämmöset – – ja lääkäri ollut hyvin tyytyväinen siihen, että hänen on ollut 

helppo ottaa kantaa asiakkaan tilanteeseen.” 

 

Haastateltavat kertoivat pyytävänsä mobiilihoitajaa kotikäynnille silloin, kun asi-

akkaan vointi on huonontunut ja tarvitaan arvio asiakkaan kotona pärjäämisestä. 

Samalla mobiilihoitaja varmistaa, että asiakkaan tilassa ei ole päivystyskäyntiä 

vaativia muutoksia. Mobiilihoitajalle on soitettu, kun asiakkaalla on selkeitä muu-

toksia voinnissa, kuten hengenahdistusta, rintakipua tai muita kiputiloja. Lisäksi 

haastateltavat kertoivat käyttävänsä mobiilihoitajapalveluita asiakkaan selkeiden 

sairauksien, kuten ruusun tai vyöruusun toteamiseen. Tällöin mobiilihoitaja on 

kutsuttu arvioimaan lääkehoidon tarvetta. Joskus käyntiä on pyydetty myös poti-

laan henkiseen tukemiseen ja rauhoitteluun. 

 

Haastateltavat kertoivat pyytäneensä mobiilihoitajaa ottamaan sydänfilmejä, mit-

tauksia ja verikokeita asiakkaasta myös silloin, kun laboratoriokäyntiä ei ollut 

saatu tai asiakas ei pääse laboratorioon asti. Mobiilihoitaja on pyydetty usein mit-

taamaan veren tulehdusarvoja, jos asiakkaalla on ollut pitkittynyttä flunssaa tai 

yleistilan laskua. Haastateltavat kertoivat pyytäneensä käyntiä verikokeiden kont-

rollointiin, jotta asiakkaan tilassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata.  

 

“Oon mä sitte joskus jos asiakas ei oikeesti pääse labraan nii otettu sydänfilmii – 

– Kaikki ei pääse helposti sinne...” 

 

Haastateltavien mukaan kotihoidon hoitajat pyytävät mobiilihoitajaa käynnille sil-

loin, kun asiakkaalla on selkeä kotihoidossa hoidettava oire. Kotihoito on käyntien 
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jälkeen saanut mobiilihoitajalta hoitoehdotuksia ja ohjeita seurannan toteuttami-

seen. Haastateltavat kertoivat mobiilihoitajan osallistuvan asiakkaan lääkehoidon 

suunnitteluun silloin, kun asiakkaalla todetaan korkeita tulehdusarvoja tai selkeitä 

sairauden oireita. 

 

Haastateltavat kertoivat heidän asiakkaiden olleen tyytyväisiä mobiilihoitajatoi-

mintaan, sillä päivystyskäyntien välttäminen on koettu hyväksi asiaksi. Mobiilihoi-

tajan käynnin kerrottiin rauhoittavan asiakasta, asiakkaan omaisia ja myös lähi-

hoitajia, jotka käynnin jälkeen tietävät, että asiakkaan tilanteeseen on puututtu, ja 

asiakkaan tilan seuranta riittää. Mobiilihoitajatoiminta koettiin hyväksi asiaksi ja 

hoidon kannalta tärkeäksi. 

 

“Että pystytään niinku jäämään seurantalinjalle, ja se että se rauhottaa sekä sitä 

asiakasta, että niitä omaisia, ja että myös lähihoitajiakin, jotka siellä sitten, sitten 

käy ehkä useestikin päivässä.” 

 

Haastateltavat kokivat yhteistyön mobiilihoitajan kanssa sujuvan hyvin. Yhtey-

denotto mobiilihoitajaan koettiin helpoksi ja toimivaksi. Viime aikoina haastatelta-

vat kertoivat myös mobiilihoitajan kotikäynnille saamisen helpottuneen. Mobiili-

hoitajan avulla asiakkaasta on saatu tarvittavat mittaukset. Useissa haastatte-

luissa positiivisena asiana koettiin mobiilihoitajan joustavuus ja se, että usein ti-

lanteet ovat neuvoteltavissa mobiilihoitajan kanssa. Ikäväksi puoleksi toimin-

nassa koettiin edestakaisten puheluiden määrä, kun asiakkaan tilannetta aletaan 

selvittää.  

 

“Siis mä soitan mobiilihoitajalle ja me neuvotellaan asia. Toiminta joustaa aika 

hyvin siitä perustoiminta-ajatuksesta.” 
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KUVIO 3. Mobiilihoitajan käyttö 

 

 

5.3 Mobiilihoitajan käytön haasteet 

 

Haastatteluissa tuli ilmi erilaisia haasteita mobiilihoitajatoimintaan liittyen. Niitä on 

havainnollistettu kuviossa 4, sivulla 31. Merkittäviksi haasteiksi muodostuivat 

epäselvät ja muuttuvat ohjeistukset. Haastateltavat kokivat, että ohjeistusten jat-

kuva muuttuminen aiheutti tiimeissä ristiriitaista tietoa toimintamalleista. Lähes 

jokaisessa haastatteluissa nousi esille epäselvyys siitä, kuka konsultoi mobiilihoi-

tajaa. Alkuperäisten ohjeiden mukaan kotihoidon hoitajat saivat itse ottaa yhteyttä 

mobiilihoitajaan, kun kokivat sen tarpeelliseksi. Kuitenkin nykyohjeiden mukaan 

lääkäriä tulisi konsultoida ennen mobiilihoitajan konsultaatiota. Tämä oli kuitenkin 

koettu haasteelliseksi ja huonoksi toimintatavaksi, jonka vuoksi osa työntekijöistä 

toimii vielä vanhan ohjeistuksen mukaan ja osa taas noudattaa uutta. Haastatel-

tavien mukaan kotihoidon lääkärit ovat hyvin työllistettyjä ja kiireisiä, joten he ei-

vät ole aina tavoitettavissa, jolloin kotihoidon terveyden- tai sairaanhoitajien on 

soitettava mobiilihoitajalle.  

 

”Tiimeissä on ristiriitaista tietoa, kun jonkin verran muutellaan niitä ohjeistuksia ja 

niitä, ehkä sit heijastuu siihen käyttöön epävarmuutena, että mikä se toiminta nyt 

sitten tällä kertaa onkaan.” 

Mobiilihoitajan käyttö 
tutkimuspaikkakunnalla

Asiakkaan terveydentilan 
muutos

Tutkimusta vaativia 
oireita tai huoli kotona 

pärjäämisestä

Ennaltaehkäisevät ja 
joustavat käynnit

Mobiilihoitajan tehtävät

Hoidon tarpeen arviointi

Tutkimukset ja hoito

Kokemuksia toiminnasta

Vähentää 
päivystyskäyntejä

Helpottaa kotihoidon 
sekä asiakkaan tilannetta
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”Nyt viimeisimmässä palaverissa oli toisenlainen ohjeistus, että ensin pitäis olla 

lääkäriin yhteydessä ja sitten hän on mobiilihoitajaan, mutta me ollaan toimittu 

tällä vanhalla kaavalla yhä edelleen, koska se on toimivampi sillä tavalla.” 

 

Kotihoidon hoitajat kokivat haasteelliseksi epäselvyydet siitä, millaisissa tilan-

teissa mobiilihoitajaa voidaan konsultoida. Epäselväksi oli haastateltavien mu-

kaan jäänyt esimerkiksi se, voidaanko mobiilihoitajaa konsultoida asiakkaiden 

lääkkeiden väärinkäytöstä silloin, kun terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat eivät 

ole paikalla. Haastatteluissa korostui, että etenkin lähihoitajille oli epäselvää mil-

loin he voivat soittaa mobiilihoitajalle. Varsinkin ilta- ja viikonloppuaikaan ei tie-

detty voidaanko mobiilihoitajaa konsultoida. Haastateltavat miettivät voidaanko 

mobiilihoitajaa konsultoida ei-akuuteissa tilanteissa tai jos hänellä ei ole tilantee-

seen nähden tarvittavaa tutkimusvälineistöä. Lisäksi muutokset lääkäripalve-

luissa ovat aiheuttaneet epätietoisuutta kotihoidon hoitajille.  

 

“Näissä ohjeissahan ei nyt lue, että konsultoidaanko, jos on lääkkeet otettu väärin 

ja meni sekaisin. Paljon tämmösiä tapahtuu nii. Onks tää sitte tarkotettu siihen 

käyttöön, niin se on ehkä semmonen epäselvä asia”  

 

“Et onkse niinku ilta-aikaan ja viikonloppuna mobiilihoitaja, jota voi konsultoida 

sitte.” 

 

Haastatteluissa ilmeni myös tiedonkulkuun liittyviä haasteita. Haasteltavat saivat 

tietoa mobiilihoitajatoiminnasta sähköpostitse sekä erilaisissa kotihoidon tapaa-

misissa. Lisäksi haastateltavat kertoivat, että yksi mobiilihoitaja oli käynyt kotihoi-

don yksiköissä esittäytymässä. Haastateltavat kuitenkin kokivat tiedonkulun ole-

van puutteellinen, ja että mobiilihoitajatoiminta pitäisi ottaa esiin useammin koti-

hoidon yksiköissä. Sähköpostitse tulevien tiedotteiden koettiin hukkuvan helposti 

muiden viestien sekaan. Haasteeksi koettiin myös se, että tieto ei välttämättä ta-

voita kaikkia. Heidän mukaansa kaikki eivät pääse aina paikalle tiimipalavereihin 

ja paikalla oleviltakin tieto saattaa mennä ohi. Lisäksi tiedonkulkua vaikeuttaa lä-

hihoitajien suuri vaihtuvuus.  
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“Meilläkin lähihoitajissa on niin paljon vaihtuvuutta, että miten se sitten toimii, että 

se tieto tulis niinku koko ajan – – et ei toisaalta auta, että se on kerran palaverissa 

mainittu, että aina on poissaolijoita...” 

 

Lähes kaikissa haastatteluissa mobiilihoitajatoiminnan käytön haasteena koettiin 

tiedonpuute. Haastateltavien mukaan mobiilihoitajan välineistöstä ja käytössä 

olevasta lääkevarastosta oli tiedotettu vain pintapuolisesti. Kotihoidon hoitajat ei-

vät tienneet tarkoin, mitä mobiilihoitaja voi kotikäynnillään tehdä. Tiedonpuutteen 

vuoksi haastateltavat eivät myöskään aina tienneet hyötyykö esimerkiksi harhai-

nen ja levoton asiakas mobiilihoitajan käynnistä. Haastatteluissa esille nousi eri-

tyisesti lähihoitajien tiedonpuute. Haastateltavien mukaan kaikki lähihoitajat eivät 

tienneet, että voivat konsultoida mobiilihoitajaa. Varsinkin ilta- ja viikonloppuai-

kaan, kun kotihoidon sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat eivät ole töissä, lähihoi-

tajat soittavat ennemmin ensihoitoon, kuin mobiilihoitajalle. Tiedonpuutteesta joh-

tuen lähihoitajilla koettiin olevan myös suuri kynnys soittaa mobiilihoitajalle.  

 

”Se on aika suuri kynnys lähihoitajalle soittaa sieltä kentältä. Mäki oon kuullu lä-

hihoitajalta, että ne ei ees tiedä, että voi mobiilihoitajaan ottaa yhteyttä, nii ne 

soittaa sen ambulanssin.” 

 

Haastateltavat kertoivat osittain haasteelliseksi myös resurssien puutteen. Hoita-

jat kokivat ajoittain haasteita saada mobiilihoitajaa paikalle. Haastateltavien mu-

kaan aamupäivisin mobiilihoitajat olivat kiireisempiä, jolloin käyntiä saatettiin jou-

tua odottamaan useita tunteja, jos he pääsivät silloinkaan. Mobiilihoitajien tavoi-

tettavuutta ei niinkään koettu haasteelliseksi vaan ennemmin sitä, että lähihoita-

jilla ei välttämättä ole kotikäynneillä mobiilihoitajan numeroa mukana. Haastatel-

tavat pitivät myös huolestuttavana, jos he pyytävät mobiilihoitajaa käynnille, 

mutta mobiilihoitaja sanookin, ettei sille ole tarvetta. Tämän lisäksi haasteita ai-

heutti käynnin jälkeisen seurannan jättäminen vain lähihoitajien vastuulle. Haas-

tateltavat kokivat, että mobiilihoitajan koulutuksesta ja ammattitaidosta olisi hyö-

tyä myös asiakkaiden jatkoseurannassa. 

 

”Joo kyl se puhelin yhteys on ollu helppo tapa saada kontakti, mutta niiku X sano, 

että se saatavuus sinne paikanpäälle on ollut sitten vähän vaikeempaa.” 
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Useissa haastatteluissa puhuttiin hoitajien välisistä näkemyseroista. Haasteena 

koettiin erityisesti mobiilihoitajien toimenkuvasta eriävät näkemykset. Haastatel-

tavien mukaan eri mobiilihoitajilla on hieman erilainen näkemys omasta toimen-

kuvastaan, jolloin kotihoidon hoitajilla on haasteellisempaa konsultoida heitä. 

Tämä on aiheuttanut pitkiä keskusteluja siitä, että saadaanko mobiilihoitajaa 

käynnille sekä ristiriitoja käynnin tarpeellisuudesta. Hoitajien välillä haasteeksi on 

muodostunut haastateltavien mukaan myös erimielisyydet siitä, konsultoidaanko 

lääkäriä ennen käyntiä. Osa mobiilihoitajista haluaa lääkärin konsultaation ennen 

kotikäynnille lähtemistä, kun taas kotihoidon hoitajat haluaisivat mobiilihoitajan 

arvion ennen kuin konsultoivat lääkäriä.  

 

”Kun nykyään mobiilihoitajia on enemmän niin voi olla, että ne näkee vähän eri-

tavalla sen työnsä tai käynnin tarkoituksen” 

 

“Soitin heille [mobiilihoitajalle] ja he olivat sitä mieltä, että soitetaan ensin lääkäri, 

kun taas minä olin sitä mieltä, että he tekevät tarvittavat mittaukset ensin ja sen 

jälkeen konsultoidaan lääkäriä.” 

 

Haastateltavien mukaan näkemyseroja syntyy myös kotihoidon asiakkaiden tilan-

teiden tulkinnanvaraisuudesta. Kotihoidon asiakkaiden tilanteet voivat näyttäytyä 

rajuilta ja enemmän hoitoa vaativilta hoitajalle, joka ei tunne asiakasta entuudes-

taan. Useassa haastattelussa haastateltavat toivat esille, että kotihoidon asiak-

kaat voivat olla hyvin huonokuntoisia sekä monisairaita ja siksi tilanteet voivat 

näyttäytyä uudelle hoitajalle pahemmalta kuin mitä tilanne oikeasti on. Tämä tuo 

oman haasteellisuutensa asiakkaalle tehtävään hoidon tarpeen arviointiin. Li-

säksi tulkinnanvaraisuus luo eriäviä mielipiteitä jatkohoitosuunnitelmasta.  

 

”Meillä on tosi huonokuntosia fyysisesti, että jopa ihan vuodepotilaita, jota kotona 

hoidetaan niin, kun mobiilihoitaja menee vieraana ihmisenä sinne niin sehän voi 

näyttäytyä ihan katastrofaalisena tilanteena...” 

 

Useat edellä mainituista haasteista tulivat esiin monelta eri haastateltavalta. He 

kokivat haasteelliseksi toimia jatkuvasti hieman muuttuvien ohjeiden mukaan. 

Haastatteluissa korostui myös tiedonpuutteesta johtuva mobiilihoitajatoiminnan 
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käytön epävarmuus. Tämä koettiin haasteelliseksi etenkin lähihoitajille. Haasta-

teltavien mukaan yhtenäisen tiedon kulkeminen esimiestasolta lähihoitajille asti 

koettiin puutteelliseksi. Myös näkemyserot mobiilihoitajan toimenkuvasta sekä 

asiakkaiden kotitilanteista koettiin haasteeksi.  

 

 

KUVIO 4. Mobiilihoitajatoiminnan haasteet 

 

 

5.4 Mobiilihoitajatoiminnan kehittäminen 

 

Monet mobiilihoitajatoiminnan kehittämisehdotuksista vastasivat koettuihin haas-

teisiin. Haastatteluissa usein esiin tulleita kehitysehdotuksia on koottu kuvioon 5, 

sivulla 34. Monet haastateltavat toivoivat, että mobiilihoitaja tulisi kotihoitoon pai-

kan päälle esittelemään mobiilihoitajatoimintaa sairaanhoitajien ja terveydenhoi-

tajien lisäksi myös lähihoitajille. Haastateltavien mielestä olisi hyvä, että lähihoi-

tajatkin saisivat mobiilihoitajille niin sanotusti ”kasvot”, jolloin yhteydenoton kyn-

nys voisi madaltua. Lisäksi haastateltavien mielestä kotihoidon ja mobiilihoitajien 

yhteistyötä voisi kehittää niin, että yhteisessä tilaisuudessa kotihoito kertoisi min-

kälaisia toiveita heillä on mobiilihoitajille ja näin ollen mobiilihoitajat voisivat suo-

raan vastata, onko toiveita mahdollista toteuttaa. Sama toimisi myös toisinpäin. 

Hyvänä nähtäisiin myös, jos mobiilihoitajat voisivat esittää omat toiveensa suo-

raan kotihoidon hoitajille, jolloin tieto ei jäisi vain esimiestasolle.  
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Haastateltavien mukaan yksi kehittämisen kohde olisi ohjeissa ja tiedotuksissa. 

He toivovat selkeitä ja yhtenäisiä linjauksia mobiilihoitajatoiminnalle. Suurin osa 

halusi myös lisää tietoa mobiilihoitajatoiminnasta. Kotihoidon hoitajat toivoivat 

pientä avausta mobiilihoitajan toimenkuvasta, resursseista sekä mahdollisuuk-

sista. Haastateltavien mielestä toimintaa voisi kehittää myös niin, että kotihoidon 

hoitajat saisivat koonteja mobiilihoitajien menneistä tilanteista. Kotihoidon hoita-

jat olivat hyvin kiinnostuneita siitä, minkälaisia tilanteita mobiilihoitajille tulee pal-

jon ja minkälaisiin tehtäviin heitä käytetään.  

 

“No ainaskin se, että tulis mustaa valkosella selkeet ohjeet koko kaupungille sa-

mat ohjeet, miten he toimii ja mitä heillä on tarjota meille.” 

 

Tiedonkulun jatkumiseen haastateltavien kehitysehdotuksina tulivat, että esimies 

kertoisi säännöllisesti mobiilihoitajatoiminnasta tiimipalavereissa. Tällä pyrittäisiin 

siihen, että mobiilihoitajatoiminta olisi yleisesti tiedossa koko kaupungin laajui-

sesti. Myös tiedon kulkeminen mukana työssä koettiin merkittäväksi. Konkreetti-

sesti tätä voitaisiin kehittää haastateltavien mukaan sillä, että mobiilihoitajatoi-

minnasta tiedottaminen otettaisiin jo uusien hoitajien perehdytyksessä hyvin huo-

mioon.  

 

Haastateltavat kokivat että, mobiilihoitajatoimintaa voidaan kehittää myös mobii-

lihoitajan työnkuvan laajentamisella. Heidän mielestään olisi parempi, jos mobii-

lihoitajalla olisi mahdollisuus lähettää kotihoidon asiakkaat suoraan osastolle ti-

lanteen sitä vaatiessa. Perusteluina he kertoivat, että lääkärit ovat harvoin pai-

kalla tekemässä lähetettä ja päivystyksen kautta osastolle pääseminen voi olla 

iäkkäälle hyvin raskasta. Tässä haastateltavat punnitsivat myös olisiko hyvä, jos 

olisi tietty osasto mihin asiakas voitaisiin tarvittaessa lähettää.  

 

“Nii siihen just, että ois sujuvampaa, että ois se osasto mihkä sais niinku sen 

asiakkaan sitte tarvittaessa lähettää.” 

 

Lisäksi haastateltavat toivoivat mobiilihoitajille parempaa välineistöä tutkimiseen 

sekä hoidon aloittamiseen. Näin heillä olisi parempi toimenpidevalmius, jolloin 

hoito voitaisiin suorittaa asiakkaan kotona. Haastateltavien mukaan mobiilihoita-

jilla olisi hyvä olla mahdollisuus myös pieniin toimenpiteisiin, sekä nestehoidon ja 
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antibioottikuurien aloittamiseen. Monet kotihoidon hoitajista haluaisivat myös, 

että mobiilihoitaja pystyisi ottamaan kunnollisen sydänfilmin sekä laajemmat ve-

rikokeet. Useat haastateltavat kertoivat monipuolisemmasta lääkevarastosta ole-

van hyötyä, jotta asiakkaan lääkitys voitaisiin aloittaa nopeasti. Lisäksi haastatel-

tavien mielestä olisi hyvä, jos mobiilihoitajan käynti jatkuisi pidempään kuin vain 

yhden käynnin. Asiakkaan koettiin hyötyvän enemmän, jos seurantaa jätettäisiin 

myös mobiilihoitajien vastuulle. Haastateltavien mukaan mobiilihoitajat usein kui-

tenkin antavat jatkohoito-ohjeet, jolloin olisi hyvä, että he pääsisivät vielä myö-

hemmin seuraamaan tilanteen kehittymistä.  

 

”Niin et se voi si jatkuu vähän pidempään se mobiilihoitajan kontakti, kun vaan 

sen yhen käynnin, kun sieltä tulee kuitenkin usein, että pitää seurata näitä juttuja 

ja ne on kuitenkin korkeestikoulutettuja” 

 

Mobiilihoitajatoimintaa voitaisiin haastateltavien mielestä parantaa myös lisää-

mällä henkilöstöä. Haastateltavat toivoivat lisää mobiilihoitajia vastaamaan kuor-

mitustarvetta. Ehdotuksena tuli, että jokaisella kotihoidon alueella olisi oma mo-

biilihoitaja. Haastateltavista osa myös mietti toimistotyöntekijän tarpeellisuutta, 

joka voisi sitten tarvittaessa jakaa mobiilihoitajien käyntejä heidän määränsä li-

sääntyessä. Myös useassa haastattelussa tuli esiin toive mobiililääkäritoimin-

nasta. Iso parannus olisi haastateltavien mukaan, jos mobiilihoitajan mukaan 

saisi mobiililääkärin.  

 

“Ja muutenkin, jos se saatais se päivystävä lääkäri myös sinne mobiilihoitajan 

matkaan niin siitäki ois sitte apua tosiaanki...” 

 

Haastateltavat miettivät myös, miten yhteydenottoa mobiilihoitajan kanssa voitai-

siin parantaa. Kotihoidon sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat olivat kokeneet it-

sensä joissain tilanteissa niin sanotuiksi ”turhiksi välikäsiksi”. Tästä esimerkkinä 

kerrottiin mobiilihoitajan soittelevan kotihoidon hoitajien kanssa, jotka puolestaan 

ovat yhteydessä kotihoidon lääkäriin. Tällöin yhteydenottoa helpottaisi se, että 

yhteydenotot tulisivat suoraan asianomaisille. Haastateltavat ehdottivat, että mo-

biilihoitaja olisi suoraan yhteydessä lääkäriin, jolloin myös jatkokysymyksiin vas-

taaminen on helpompaa. Puhelimen lisäksi toivottiin jotain vaihtoehtoista viestin-
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täkanavaa yhteydenottoa helpottamaan kiireettömissä tapauksissa. Haastatelta-

vat painottivat puhelimien soivan muutenkin koko ajan, joten olisi hyvä, jos esi-

merkiksi jatkoasioiden viestimiseen olisi oma viestintäkanava.  

 

“... joku viestintäväline, millä voidaan niitä jatkoasioita sitten viestiä – – Että siinä 

olis yks kehittämisen kohde, että kun toi puhelin soi ihan jatkuvasti, että miten 

niitä viestitettäis.”  

 

 

KUVIO 5. Mobiilihoitajatoiminnan kehittäminen 

Mobiilihoitajatoiminnan 
kehittäminen

Ohjeet ja tiedoitus

Selkeät ja yhtenäiset 
linjaukset

Toiminnan esittely 
kotihoidolle + perehdytys

Laajempi tutkimus- ja 
hoitovalmius

Suonensisäinen neste- ja 
antibioottihoito

Laajemmat verikokeet 
sekä kunnollinen 

sydänfilmi

Lääkevaraston 
laajentaminen

Yhteydenottojen 
parantaminen

Yhteydenotot suoraan 
asianomaisille

Vaihtoehtoinen 
viestintäkanava



35 

 

6 POHDINTA 

 

 

6.1 Eettisyys 

 

Tässä opinnäytetyössä on pyritty noudattamaan hyviä tieteellisiä käytäntöjä. 

Erikssonin ym. (2012) mukaan hyvät tieteelliset käytännöt perustuvat toisten kun-

nioittamiseen ja huomioon ottamiseen sekä terveen järjen käyttöön, mutta ennen 

kaikkea ne perustuvat eettisen ajattelun sisäistämiseen (Eriksson ym. 2012, 29). 

Hyviin tieteellisiin käytäntöihin kuuluu rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutki-

musta tehdessä ja tulosten arvioinnissa. Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti 

hyväksyttävää, luotettavaa ja tulokset uskottavia vain silloin, jos tutkimus on tehty 

hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. (Tutkimuseettinen neuvotte-

lukunta 2012, 6.) 

 

Opinnäytetyöhön tarvittavat tutkimusluvat haettiin asianmukaisesti sekä sairaan-

hoitopiiriltä että kaupungilta, sillä tutkimus kohdistui kaupungin työntekijöihin. 

Opinnäytetyössä ja työtä tehdessä noudatettiin tutkimuslupien mukana tulleita 

ehtoja ja ohjeita muun muassa salassapitovelvollisuuksista. 

 

Tutkimukseen osallistumisen on perustuttava tutkittavan tietoiseen suostumuk-

seen. Haastateltavan on tiedettävä mikä on tutkimuksen luonne, ja että hän voi 

kieltäytyä tai keskeyttää osallistumisensa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2013, 219.) Haastateltaville lähetettiin saatekirje noin kuukautta ennen haastat-

teluita. Saatekirjeessä kerrottiin opinnäytetyön tarkoituksesta, osallistujien salas-

sapidosta ja haastattelujen ajankohdasta. Ennen haastatteluita haastateltaville 

annettiin suostumuslomake haastatteluun osallistumiseen, jonka he allekirjoitti-

vat. Suostumuslomakkeita oli yksi molemmille osapuolille. Lomakkeessa kerrot-

tiin, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen osallistumisen 

voi perua missä vaiheessa tutkimusta tahansa ilman erillistä syytä. Lisäksi lomak-

keessa luki, että tutkittavien henkilöllisyydet pidetään salassa ja aineisto tuhotaan 

opinnäytetyön valmistuttua. Samat asiat kerrattiin vielä suullisesti juuri ennen 

haastattelua.  
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Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan on tärkeää säilyttää haastateltavien ano-

nymiteetti koko tutkimusprosessin ajan (Tuomi & Sarajärvi 2018, 155–156). Tut-

kimustietoja ei tule luovuttaa ulkopuolisille, ja aineisto on säilytettävä lukitussa 

paikassa tai salasanalla suojattuna (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 

221). Lisäksi tallenteet ja muut aineistot on hävitettävä asianmukaisesti opinnäy-

tetyön julkaisun jälkeen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 155–156). Opinnäytetyön haas-

tatteluaineisto säilytettiin toisen opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisissa tiloissa 

sekä salasanasuojattuun pilvipalveluun tallennettuna. Haastateltavien henkilölli-

syyttä tai muita tunnistetietoja ei näy opinnäytetyössä. 

 

Hyviin tieteellisiin käytäntöihin kuuluu toisten työn ja saavutuksien huomiointi 

sekä kunnioittaminen. Se tarkoittaa muiden tutkijoiden julkaisuihin asianmukaista 

viittaamista ja niille merkityksen antamista tutkimuksessa ja sen tuloksissa. (Tut-

kimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Opinnäytetyössä käytetyt lähteet ovat 

merkattu asianmukaisesti siten, että alkuperäinen kirjoittaja on ilmoitettu aina kun 

se on ollut lähteessä näkyvillä. Tekstissä ei ole suoraa kopiointia, vaan useista 

lähteistä haettua tietoa on yhdistelemällä muokattu vastaamaan opinnäytetyön 

tarkoituksia. 

 

Opinnäytetyön rahoituslähteet ovat tutkimusetiikan kannalta tärkeää ilmoittaa 

opinnäytetyön raportissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Opinnäy-

tetyöstä koostuneista kustannuksista vastasivat opinnäytetyön tekijät. Kustan-

nukset koostuivat haastatteluihin kulkemisista ja tulostuskustannuksista. 

 

 

6.2 Luotettavuus 

 

Laadullisen opinnäytetyön luotettavuus perustuu opinnäytetyön kirjoittajien rehel-

lisyyteen, sillä luotettavuutta arvioidessa keskitytään kirjoittajan tekemiin valintoi-

hin ja ratkaisuihin (Vilkka 2015, 196). Tutkimuksen uskottavuus on tiiviisti yhtey-

dessä tutkijoiden tekemiin eettisiin ratkaisuihin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 150). 

Uskottavuutta ja luotettavuutta lisää aineiston ja tulosten tarkka kuvaus (Kankku-

nen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 198). 
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Opinnäytetyössä käytettyä tietoa pyrittiin hakemaan mahdollisimman luotetta-

vista lähteistä, eli vertaisarvioiduista tutkimuksista. Suomalaisten mobiilihoitaja-

palveluiden selvittämisessä käytettiin uutisartikkeleita sekä sairaanhoitopiirien 

omia sivustoja, sillä niistä ei vielä olla tehty tutkimuksia. Lähteinä pyrittiin käyttä-

mään mahdollisimman tuoreita, viimeisen vuosikymmenen aikana tehtyjä julkai-

suja, mutta valitsimme harkiten käytettäväksi myös muutamia vanhempia läh-

teitä. Vanhemmat lähteet ovat sellaisia, mistä koettiin, ettei tieto ollut muuttunut. 

Lähteet ja viittaukset ovat merkattu hyvien tieteellisten käytäntöjen sekä ammat-

tikorkeakoulun kirjallisen raportoinnin ohjeen mukaisesti. 

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastattelulla. Hyvää laadukkuutta tavoi-

teltiin etukäteen tekemällä hyvä haastattelurunko. Kysymykset testattiin ennen 

haastatteluja sairaanhoitajalla, joka ei osallistunut haastatteluihin. Haastateltavat 

saivat opinnäytetyön suunnitelman ennen haastatteluja, mistä he pystyivät kat-

somaan haastattelukysymykset. Näin ollen tuloksia tarkastellessa täytyy huomi-

oida, että haastateltavat pystyivät valmistautumaan haastatteluun etukäteen.  

 

Haastattelut suoritettiin parihaastatteluina. Parihaastattelut säästävät tutkijoiden 

aikaa ja vaivaa, mutta haastattelutilanteissa voi näkyä muiden osallistujien vaiku-

tus (Kananen 2008, 75). Muutamissa haastatteluissa kahden haastateltavan 

osallistuminen näkyi siten, että toinen haastateltavista puhui vähemmän, kuin toi-

nen. Tämä saattoi vaikuttaa luotettavuuteen siten, että arvokasta tietoa saattoi 

jäädä saamatta. Tähän vaikutti haastattelijoiden kokemattomuus, sillä kysymyk-

siä olisi voitu kohdentaa enemmän molemmille haastateltaville. Lisäksi tarkenta-

via kysymyksiä olisi voitu käyttää enemmän, jolloin väärinymmärryksen riski vä-

henee ja vastauksista olisi voitu saada laajempaa tietoa. Tulosten luotettavuutta 

lisäsi se, että kaikissa haastatteluissa paikalla olivat molemmat opinnäytetyön te-

kijät. Jokainen haastattelu nauhoitettiin ja nauhoitukset litteroitiin mahdollisimman 

pian haastattelun jälkeen, jolla pyritään parantamaan aineiston laatua (Hirsijärvi 

& Hurme 2006). 

 

Opinnäytetyössä pyrittiin esittämään saatuja tuloksia mahdollisimman puolueet-

tomasti ja rehellisesti. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan laadullisessa tutki-

muksessa tutkijan tulkinnat väistämättä vaikuttavat tutkimukseen, sillä tutkimuk-

sen tekijä sekä luo tutkimusasetelman, että tulkitsee saadut tulokset (Tuomi & 
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Sarajärvi 2018, 160). Pyrimme lisäämään opinnäytetyön puolueettomuutta esi-

merkiksi vertaisarvioimalla toistemme tekemää aineiston analyysiä. Opinnäyte-

työn luotettavuutta lisää se, että sisällönanalyysi on esitetty kokonaisuudessaan 

eri analyysivaiheineen liitteessä 4. 

 

Opinnäytetyön tuloksissa käytettiin autenttisia lainauksia tulosten tukena. Lai-

nauksilla havainnollistettiin vuoropuhelua ja päättelyä, sekä selvennettiin haasta-

teltavien sanomaa silloin, kun haastateltavan asiasisällön kääntäminen tekstiksi 

oli haastavaa. Autenttiset lainaukset varmistavat tutkimuksen luotettavuutta ja 

antavat lukijalle mahdollisuuden pohtia aineiston keruun polkua (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2013). 

 

Laadullisen opinnäytetyön tuloksissa ei keskitytä yleistettävyyteen, sillä laadulli-

sen tutkimusmenetelmän tavoite on yleisen ymmärryksen lisääminen (Vilkka 

2015, 195). Tämän opinnäytetyön aineisto on kerätty suhteellisen pieneltä mää-

rältä haastateltavia, jonka vuoksi tulokset koskevat vain kyseisen kotisairaalan 

mobiilihoitajatoimintaa. Tämän vuoksi tuloksia ei voida soveltaa muiden vastaa-

vanlaisten palveluiden kehittämisessä. Opinnäytetyön luotettavuuteen voi vaikut-

taa myös se, että mobiilihoitajatoimintaa kehitetään jatkuvasti, jolloin jo työtä teh-

täessä osa esitetyistä tiedoista on saattanut muuttua. 

 

 

6.3 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

 

Tutkimuspaikkakunnalla mobiilihoitaja on kotihoidon käytössä oleva ensihoitaja, 

joka tulee pyynnöstä tekemään kotihoidon asiakkaalle hoidon tarpeen arvioinnin 

sekä tarvittavia hoitotoimenpiteitä. Pääsääntöisesti haastateltavien mielestä mo-

biilihoitajatoiminta on ollut hyvä parannus kotihoidolle ja asiakkaat ovat olleet tyy-

tyväisiä saamaansa hoitoon. Erityisesti kiitollisuutta oli herättänyt kotona suoritet-

tava hoidon tarpeen arviointi, jolloin asiakkaat saattoivat välttää epämieluisan 

päivystyskäynnin. Mobiilihoitajankäynti rauhoitti asiakkaiden lisäksi myös omai-

sia sekä kotihoidon hoitajia.  
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Paljon kehutusta mobiilihoitajatoiminnasta löytyi haastateltavien mukaan myös 

kehitettävää. Useat haastateltavat toivoivat mobiilihoitajan työnkuvan laajenta-

mista. Esille nousivat paremmat valmiudet tutkia ja hoitaa kotihoidon asiakkaita. 

Esimerkiksi Ruotsissa käytössä olevalla yhden ensihoitajan yksiköllä on käytös-

sään ambulanssitasoinen varustelu, jossa oli myös diagnostiikkavälineitä laajoja 

tutkimuksia varten (Magnusson ym. 2015, 33). Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveys-

piiri Eksoten päivystysyksikkö huolehtii hoidon tarpeen arvioinnin lisäksi yöllä an-

nettavasta suonensisäisestä lääkityksestä (Eksote 2016). Haastateltavien mu-

kaan myös kotihoidon asiakkaat hyötyisivät enemmän, jos mobiilihoitaja voisi to-

tuttaa suonensisäistä neste- ja antibioottihoitoa. Hoitajien mukaan myös katta-

vammat verikoemahdollisuudet, kuten INR:n ottaminen ja paremman EKG:n saa-

minen olisivat hyviä parannuksia.  

 

Kotihoidon hoitajat toivoivat myös mobiilihoitajien resurssien lisäämistä. Haasta-

teltavien mukaan kotihoito tarvitsisi lisää mobiilihoitajia vastaamaan tarvetta eten-

kin aamupäivisin, jolloin mobiilihoitajan paikalle saaminen oli hankalampaa. Eh-

dotuksena tuli mobiilihoitajien määrän lisääntyessä tarve myös toimistossa työs-

kentelevälle mobiilihoitajalle, joka olisi puhelimitse tavoitettavissa ja joka jakaisi 

mobiilihoitajien käyntejä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yksityinen terveyspalvelui-

den tuottaja MedStar kokeili ohjelmaa, jossa hätänumeroon kiireettömissä asi-

oissa soittavat asiakkaat ohjattiin puhelun aikana puhumaan koulutetulle triage-

hoitajalle. Triage-hoitaja pystyi erityisosaamisensa ja välineidensä kautta anta-

maan asiakkaalle hänen tilanteeseensa sopivan avun, esimerkiksi antamalla 

omahoito-ohjeita, sopimalla hänelle kiireettömän kotikäynnin tai sopimalla jatko-

hoitopaikan. Asiakkaat kokivat tutkimuksen mukaan palvelun hyväksi. Asiakas 

sai tarvitsemansa hoidon heti, eikä hätäkeskuksen tarvinnut lähettää ambulans-

sia arvioimaan asiakkaan hoidon tarvetta. (NAEMT 2014, 86–88.) 

 

Päivystykseen lähetettään ambulanssilla edelleen paljon asiakkaita, joiden 

akuuttihoito olisi voitu antaa jo kotona tai asumispalvelussa (Malmström ym. 

2017). Kotihoidon hoitajien mukaan mobiilihoitajatoiminta vähentää tarvetta lä-

hettää asiakas päivystykseen. Mobiilihoitajatoimintaa voitaisiin kuitenkin vielä ke-

hittää haastateltavien mielestä sellaiseen suuntaan, että yhä useammin potilas 
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välttäisi raskaan päivystyskäynnin. Tähän kehitysehdotuksena toivottiin mobiili-

hoitajan käyttöön parempia diagnostiikka- ja hoitovälineitä, sekä oikeuksia poti-

laan osastolle lähettämiseen tilanteen niin sitä vaatiessa.  

 

Haastatteluiden pohjalta mobiilihoitajatoiminnan käytön haasteena nähtiin epä-

selvistä ja muuttuvista ohjeista aiheutuva hoitajien välinen ristiriita toimintamal-

leista. Hoitajille oli epäselvää, että milloin he voivat konsultoida mobiilihoitajaa ja 

heillä oli tiedonpuutteita siitä, mitä mobiilihoitaja voi kotikäynnillä tehdä. Näihin 

toivottiin lisää selkeää tietoa sekä yhtenäisiä ohjeita organisaatiolta. Tiedon ha-

luttiin myös olevan jatkuvaa, ja sellaista mikä kulkee mukana. Mobiilihoitajatoi-

minta pitäisi haastateltavien mielestä ottaa paremmin huomioon myös uusien hoi-

tajien perehdytyksissä.  

 

Haastateltavien mukaan kotihoidon hoitajien, etenkin lähihoitajien ja mobiilihoita-

jan välissä voi olla eräänlainen kuilu, joka saattaa nostaa kynnystä yhteydenot-

toon. Lisäksi tiedonpuute lisäsi haastateltavien mielestä yhteydenoton kynnystä. 

Kehitysehdotuksena useat haastateltavat toivoivat mobiilihoitajan esittelykäyn-

tejä kotihoidon tiimeissä, joissa mobiilihoitajat voivat esitellä toimintaa ja vastata 

kotihoidon hoitajien kysymyksiin. Samalla hoitajat niin sanotusti ”saisivat kasvot” 

puhelimen päässä olevalle henkilölle, joka voisi helpottaa yhteydenottoa. 

 

 

6.4 Kehittämis- ja jatkotutkimusaiheet 

 

Mobiilihoitajatoiminnasta olemassa olevia tutkimuksia ei ole paljoa, joten uusien 

tutkimusten tekeminen olisi tärkeää. Myös olemassa olevan tiedon yhteen koonti 

ja vertailu voisi antaa arvokasta tietoa eri paikkakuntien mobiilihoitajatoimin-

noista.  

 

Tässä opinnäytetyössä ei tutkittu lähihoitajien näkökulmaa, mutta se kuitenkin 

nousi esiin useassa haastattelussa. Kotihoidon sairaanhoitajien sekä terveyden-

hoitajien mukaan esimerkiksi tiedon kulussa lähihoitajille oli haasteita. Koska lä-

hihoitajien rooli mobiilihoitajan käytössä koettiin merkittäväksi, olisi tärkeää haas-

tatella myös suoraan heitä. Näin lähihoitajat voisivat kertoa itse omasta näkökul-
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mastaan ja jatkotutkimusaiheena voisi olla lähihoitajien kokemukset mobiilihoita-

jatoiminnasta. Tällä saataisiin arvokasta tietoa mobiilihoitajatoiminnan toimivuu-

desta käytännön työssä.  

 

Kotihoidon hoitajat olivat myös erityisen kiinnostuneita saamaan tietoa sekä tilas-

toja mobiilihoitajan käytöstä. Säännöllisten koosteiden kokoaminen kotihoidon 

hoitajien nähtäville olisi yksi keino kehittää toimintaa. Koosteissa voitaisiin mai-

nita esimerkiksi mobiilihoitajien käyntien määrä viikossa, mihin aikaan on eniten 

tarvetta, kuinka paljon mikäkin kotihoidonpiirin alue käyttää mobiilihoitajaa, mil-

laisia tehtäviä mobiilihoitajat suorittavat kotikäynneillään, montako päivystys-

käyntiä ehkäistään tai montako kotihoidon asiakasta päätyy mobiilihoitajatoimin-

nasta huolimatta päivystykseen.  

 

Mobiilihoitajatoiminnassa on paljon eroavaisuuksia eri paikkakunnilla sekä eri 

maissa. Toiminnan kehittämisen kannalta olisi merkittävää tehdä myös tutkimus, 

jossa vertailtaisiin eri paikkakuntien sekä maiden toiminnan välisiä eroja. Tämän 

lisäksi voitaisiin koota eri paikkakuntien sekä maiden toiminnan erojen hyvät ja 

huonot puolet, jolloin tuloksena saataisiin tietää, miten mobiilihoitajatoimintaa 

kannattaa jatkossa kehittää ja mihin suuntaan. Tällöin kehittämisessä voitaisiin 

hyödyntää jo muualla tehtyjä kokeiluja sekä pilottihankkeista saatuja kokemuksia.   

 

 

6.5 Opinnäytetyöprosessi 

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi syksyllä 2018 aiheenvalinnalla. Saimme ammattikor-

keakoululle tarjotuista aiheista toivomamme aiheen, ja olimme opinnäytetyön ai-

heeseen hyvin tyytyväisiä. Opinnäytetyön aihe oli meille molemmille kiinnostava, 

sillä molemmat ovat kiinnostuneita akuutista hoitotyöstä. Prosessin alkuvai-

heessa haasteellista oli teoreettisten lähtökohtien luominen, mutta niistä selvitty-

ämme opinnäytetyön työstäminen alkoi edetä. Otimme kokonaisia päiviä ja viik-

koja, jolloin kirjoitimme pelkästään opinnäytetyötä, minkä koimme hyväksi ratkai-

suksi. Näin pysyimme aikataulussa ja saimme työn lähes viimeistelyä vaille val-

miiksi ennen kesää 2019.  
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Kävimme ensin työelämätapaamisessa kotisairaalan kanssa, jossa aiheeksi ra-

jattiin kotihoidon hoitajien kokemukset mobiilihoitajatoiminnasta. Tämän jälkeen 

kävimme työelämätapaamisessa myös kaupungin kotihoidon esimiehen kanssa, 

joka ystävällisesti lupautui opinnäytetyömme yhteyshenkilöksi. Työelämäpalave-

reiden jälkeen olimme kaikki sitä mieltä, että aihe on hyvä, ja se toteutetaan laa-

dullisena haastattelututkimuksena. Yhteistyö työelämätahojen kanssa sujui hyvin 

koko prosessin ajan. Kotisairaalan puolelta saimme vastauksia erilaisiin aihee-

seen liittyviin kysymyksiin, ja kaupungin puolelta saimme hyvin järjestettyä haas-

tatteluajat haastateltavien kanssa.  

 

Kun työelämätapaamiset olivat käyty ja opinnäytetyön suunnitelma oli valmis, siir-

ryimme työstämään opinnäytetyön teoreettisia lähtökohtia. Jaoimme teoreettis-

ten lähtökohtien kirjoittamista niin, että toinen meistä paneutui enemmän tiettyyn 

lähtökohtaan. Kävimme niitä silti yhdessä paljon läpi, ja autoimme toisiamme aina 

tarvittaessa. Teoreettisia lähtökohtia kirjoitettaessa yhdeksi ongelmaksi ilmeni 

sopivien hakusanojen keksiminen, sillä mobiilihoitajatoiminnalla ja sitä vastaavilla 

toiminnoilla on monta eri nimitystä sekä suomeksi että englanniksi. Hakusanoihin 

saimme kuitenkin apua eräältä koulumme lehtorilta, jonka jälkeen työn teko hel-

pottui. 

 

Haastattelut onnistuivat mielestämme hyvin. Kummallakaan opinnäytetyön teki-

jöistä ei ollut kokemusta haastatteluiden tekemisestä, mutta jo ensimmäisen 

haastattelukerran jälkeen huomasimme seuraavien sujuneen aikaisempaa pa-

remmin. Myös jännitys ja pelko haastatteluiden osalta helpottui niiden edetessä. 

Haastattelut kirjoitettiin puhtaaksi pian haastatteluiden jälkeen. Jaoimme aineis-

tot siten, että toinen opinnäytetyön tekijä kirjoitti kaksi pidempää ja toinen kolme 

lyhyttä haastattelua, jotta työn määrä jakautuisi tasaisesti. Sen jälkeen siirryimme 

aineiston ryhmittelyyn. Ryhmittely sujui pääosin hyvin, sillä haastattelut ja ai-

neisto olivat tuoreena mielessä. Haasteena oli hyvän logiikan löytyminen ryhmit-

telyyn, mutta tähän saimme tukea opinnäytetyötä ohjaavalta opettajalta. Aineis-

ton analysointiin saimme hyvät ohjeet metodiopinnoista, ja saimmekin analysoin-

nin tehtyä suhteellisen nopeasti. Tässä vaiheessa saimme myös useampia oh-

jauskertoja ohjaavalta opettajaltamme, joka auttoi meitä paljon. 
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Kokonaisuudessaan opinnäytetyö sujui mielestämme hyvin, ja vastasimme työs-

sämme kaikkiin opinnäytetyön kysymyksiin. Saimme tarvittaessa apua ja oh-

jausta opinnäytetyömme ohjaajalta, työelämäyhdyshenkilöiltä sekä muilta am-

mattikorkeakoulun lehtoreilta. Opinnäytetyöprosessi oli meille uusi asia, sillä 

kumpikaan ei ole vastaavanlaista työtä aikaisemmin tehnyt. Opittavaa oli paljon, 

ja koemme saaneemme tästä hyvän pohjan mahdollisen seuraavan tutkinnon 

lopputyön tekoon.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko 

Teema 1.   
Taustatiedot  

• Ammatti, työsuhteen pituus  
• Mikä on ammattinimikkeesi? 
• Kuinka pitkään olet ollut nykyisessä työsuhteessa? 

• Tämänhetkinen tietämys mobiilihoitajatoiminnasta  
o Kerro omin sanoin, mikä on mobiilihoitaja?  
o Minkälaista tietoa mobiilihoitajatoiminnasta on annettu?  
o Mitä kautta olet saanut tietoa mobiilihoitajatoiminnasta? 

  
Teema 2.  
Mobiilihoitajan käyttö  

• Missä tilanteissa olet käyttänyt mobiilihoitajan palveluita? 
• Minkälaisissa tilanteissa mobiilihoitajan kutsuminen on mielestäsi ollut sel-
vää?  
• Minkälaisissa tilanteissa on mielestäsi ollut epäselvää kutsutaanko mobii-
lihoitaja?  

  
Teema 3.  
Mobiilihoitajatoiminnan kehittäminen  

• Mikä helpottaisi yhteydenottoa mobiilihoitajaan?  
• Miten eri tavoin mobiilihoitajatoiminnasta pitäisi tiedottaa?  
• Minkälaista tietoa haluaisitte saada mobiilihoitajatoiminnasta? 
• Mikä mobiilihoitajatoiminnassa on ollut hyvää?  
• Miten kehittäisit mobiilihoitajatoimintaa?  
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Liite 2. Suostumuslomake 

Hei! 

Olemme kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoita Tampereen ammattikor-

keakoulusta. Pyydämme Teiltä lupaa haastatteluun, sekä haastatteluaineiston 

käyttämiseen opinnäytetyötämme varten. Opinnäytetyömme aiheena on kotihoi-

don hoitajien kokemukset mobiilihoitajan käytöstä. Tutkimuksemme tarkoituk-

sena on selvittää mobiilihoitajatoiminnan nykytilannetta ja selvittää kuinka toimin-

taa voidaan jatkossa kehittää. Tavoitteenamme on edistää mobiilihoitajatoimin-

taan suunnattujen resurssien tehokasta hyödyntämistä. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistuneiden henkilöllisyys 

ei paljastu missään vaiheessa. Haastattelut nauhoitetaan ja puhtaaksikirjoite-

taan, ja materiaali tuhotaan tutkimuksen valmistuttua. 

 

Näitä suostumuslomakkeita kirjoitetaan kaksi kappaletta, molemmille osapuolille 

yksi kappale. 

 

Kiitos osallistumisestasi! 

 

 

____________________________ 

Paikka ja aika 

 

Haastattelijat 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Annina Paananen   Arttu Rompasaari 

 

Haastateltavan allekirjoitus 

 

 

____________________________ 
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Liite 3. Saatekirje 

Arvoisa kotihoidon sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, 

 

Olemme kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoita Tampereen ammattikor-

keakoulusta. Teemme opinnäytetyötä, jonka aiheena on selvittää Teidän koke-

muksianne mobiilihoitajan käytöstä. Käytämme teemahaastattelua, jonka tee-

moina ovat: 

 

1. Hoitajien kokemukset mobiilihoitajatoiminnan nykytilanteesta 

2. Mobiilihoitajan hyödyntäminen 

3. Mobiilihoitajatoiminnan kehittäminen 

 

Haastattelemme viiden eri kotihoidon piirin sairaanhoitajia/terveydenhoitajia. Si-

nut on valittu haastateltavaksi, sillä pyrimme keräämään tietoa mahdollisimman 

laajasti Tampereen alueelta.  

 

Haastateltavat hoitajat antavat henkilökohtaisen suostumuksensa haastatteluun 

ennen niiden tapahtumista. Haastattelut toteutetaan työajallanne kotihoidon ti-

loissa. Haastattelut toteutetaan pääsääntöisesti parihaastatteluina, ja niille vara-

taan aikaa 1-1,5 tuntia. Haastattelut toteutetaan maaliskuussa 2019.  

 

Haastattelut nauhoitetaan ja nauhoitukset ovat käytössämme opinnäytetyöpro-

sessin ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan asianmukaisesti. Käytämme haastatte-

luista saamaamme tietoa opinnäytetyön analysoinnissa, mutta pidämme henki-

löllisyystietonne salassa. 

 

Kiitos osallistumisestanne. 

 

Ystävällisin terveisin 

Annina Paananen 

annina.paananen@health.tamk.fi 

Arttu Rompasaari 

arttu.rompasaari@health.tamk.fi
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Liite 4. Sisällönanalyysin tulokset 

Liitetaulukko 1. Mikä on mobiilihoitaja? 

PELKISTETTY ILMAUS ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA YHDISTÄVÄ 

ILMAUS 

Antaa turvaa kotihoidon sairaanhoita-
jalle, jotka ovat hyvin työllistettyjä 

KOTIHOIDON 

TUKENA 

ASIAKKAAN 

HOIDOSSA OSANA MONI-

AMMATILLISTA 

YHTEISTYÖTÄ 

MOBIILI-

HOITAJA 

Avustaa kotihoitoa, kun asiakkailla on 
joku tilanne, mikä ei vaadi akuuttia hoi-
toa 

Antaa avun oikeassa aikamääreessä 

Mobiilihoitajilta saa avun ja tutkiminen 
onnistuu heidän kauttaan 

On tukena iltaisin ja viikonloppuisin ko-
tihoidon hoitajalle, joka ei välttämättä 
tunne asiakasta 

Kaupungissa kiertävä ensihoitaja, jolle 
lähihoitaja tai sairaanhoitaja voi soit-
taa, kun kotihoidon keinot tai välineet 
eivät ole riittävät tilanteen hoitamiseen 

Mobiilihoitajan käynnin jälkeen lääkäri 
pystyy määräämään oikean lääkityk-
sen 

YHTEISTYÖ 

KOTIHOIDON 

HOITAJIEN JA 

LÄÄKÄREIDEN 

KANSSA 

Ottaa käynnin jälkeen yhteyden koti-
hoidon terveydenhoitajaan ja kertoo 
hoitolinjauksen 

Pystyy ottamaan etäyhteyden lääkäriin 

Toimii yhteistyössä kotihoidon hoita-
jien kanssa 

Akuuttitilanteessa liikkuva sairaanhoi-
taja, joka tekee hoidon tarpeen arvioin-
tia 

ASIAKKAAN 

TILAN ARVIOINTI 

KOTONA 

TEHTÄVÄ 

HOIDON 

TARPEEN 

ARVIOINTI 

Arvioi päivystyskäynnin tarpeen ja asi-
akkaan tilanteen 

Ensisijainen asiakkaan tilan kartoitta-
miseen 

Arvioi tilanteen omien tutkimusmene-
telmien kautta ja miettii jatkon 

On välineistö ja laitteet asiakkaan tilan 
arviointiin 

Auttaa päivystyskäyntien ehkäisyssä 
PÄIVYSTYS-

KÄYNTIEN 

VÄHENTÄMINEN 

Ennaltaehkäistään päivystykseen lä-
hetyksiä, kun riittävät tiedot saadaan 
mobiilihoitajan käynnin kautta 

Mobiilihoitajatoiminnan avulla pyritään 
välttämään turhia päivystyskäyntejä 

Kutsutaan ottamaan mittauksia asiak-
kaasta, kun hänen tilassaan on äkilli-
nen muutos 

MAHDOLLISUUS 

OTTAA 

NÄYTTEITÄ JA 

MITTAUKSIA MOBIILI-

HOITAJAN 

VALMIUDET 

Pystyy ottamaan verikokeita, joka hel-
pottaa lääkärin päätöstä hoidosta 

Voi ottaa pika-CRP:n, happisaturaa-
tion, sydänfilmin ja verikokeita 

Pystyy ottamaan tiettyjä näytteitä 

Parempi tutkimusvälineistö, kun koti-
hoidolla 

VALMIUS 

TUTKIMUKSIIN, 

TOIMENPITEISIIN 

JA HOIDON 

ALOITTAMISEEN 

Mobiilihoitajalla on valmius tehdä toi-
menpiteitä 

Voi aloittaa antibiootit pissatulehduk-
siin 

Mobiilihoitajalla on enemmän erityis-
osaamista ja välineistöä 
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Liitetaulukko 2: 1(2) 

Liitetaulukko 2. Mobiilihoitajan käyttö tutkimuspaikkakunnalla 

PELKISTETTY ILMAUS ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA 
YHDISTÄVÄ 

ILMAUS 

Mobiilihoitaja kutsutaan ensisijaisesti 
asiakkaan tilanteen selvittelyyn 

ASIAKKAAN 

TERVEYDEN-

TILAN MUUTOS 

AIHEITA 

MOBIILI-

HOITAJAN 

KONSULTOIN-

TIIN 

MOBIILI-

HOITAJAN 

KÄYTTÖ 

TUTKIMUS-

PAIKKA-

KUNNALLA 

Kun omaisilla herännyt huoli asiakkaan 
voinnista 

Asiakas on ottanut lääkkeet väärin 

Epäselvät tapaukset, kun ei tiedetä 
pärjääkö asiakas enää kotona 

Asiakkaan akuutti sekavuustilanne 

Asiakkaalla ilmennyt uusia oireita 

Aikainen puuttuminen asiakkaan voin-
tiin, jotta asiakasta voidaan hoitaa ko-
tona 

ENNALTA-

EHKÄISEVÄT 

KÄYNNIT 
Ennaltaehkäisevästi tilanteissa, jotka 
vaikuttavat siltä, että asiakkaan tila voi 
huonontua 

Mobiilihoitaja on nopeampi ja edulli-
sempi kuin kotihoidon labra, käytetään 
kun tarvitaan nopea puuttuminen 

KIIREELLISET 

KÄYNNIT 
Mobiilihoitaja selvittää nopeasti tuleh-
dusarvon tarvittaessa 

Mobiilihoitajaa käytetään asiakkaan 
terveydentilan akutisoituessa, kun ei 
ole tarvetta lähteä päivystykseen 

Käynneistä on sovittu mobiilihoitajan 
kanssa esim. edellisinä iltoina 

JOUSTAVAT 

SOVITUT 

KÄYNNIT 

Näytteiden ottoon ja tulkintaan  

Mobiilihoitajatoiminta joustaa hyvin, 
esim. sormen lastoituskin on onnistu-
nut 

Sovittu mobiilihoitajan ennakoiva käynti 
seuraavan päivän lääkärikäynnin tu-
eksi 

Mobiilihoitaja arvioi asiakkaan kotona 
pärjäämistä, jos asiakkaan vointi on 
huonontunut 

HOIDON 

TARPEEN 

ARVIOINTI 

MOBIILI-

HOITAJAN 

TEHTÄVÄT 

ASIAKKAAN 

KOTONA 

Varmistaa ettei ole tarvetta lähteä päi-
vystykseen 

Arvioi lääkehoidon tarpeen 

Asiakkaalla selkeä voinnin muutos, ku-
ten hengenahdistuksen paheneminen 
tai kiputilat 

Mobiilihoitaja selvittää asiakkaan tilan-
teen kotona selviämiseen 

Rintakipupotilaan tilanteen arviointi 
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Liitetaulukko 2: 2(2)  

Verinäytteiden kontrollointi 

TUTKIMUSTEN 

TEKEMINEN 

 

 

INR-mittaus jos laboratoriokäyntiä ei 
saatu 

CRP:n mittaus, jos pitkittynyt flunssa ja 
yleistilan lasku 

Mittausten ottaminen, kun asiakas ei 
pääse laboratorioon kokeisiin 

Potilaan rauhoittelu ja henkinen tuki  

ASIAKKAAN 

HOITO 

Mobiilihoitajan ansiosta tiedetään esim. 
CRP:n nousu ja voidaan aloittaa antibi-
oottikuuri 

Asiakkaalla on selkeä kotihoidossa hoi-
dettava oire 

Mobiilihoitaja käynyt toteamassa vyö-
ruusuja ja suunnitellut lääkehoidon 

Mobiilihoitaja voi antaa hoitoehdotuk-
sen 

Asiakkaat olleet tyytyväisiä, kun ei ole 
tarvinnut lähteä päivystykseen 

MOBIILIHOITAJA-

TOIMINNAN 

VAIKUTUS 

KOKEMUKSIA 

MOBIILI-

HOITAJAN 

KÄYTÖSTÄ 

Mobiilihoitajan käynti rauhoittaa sekä 
asiakasta että asiakkaan omaisia 

Mobiilihoitajatoiminta koettu positii-
viseksi ja hoidon kannalta tärkeäksi 

Tieto siitä että asiakkaan tilanteeseen 
on puututtu rauhoittaa hoitajia, jotka 
tietävät että seuranta on riittävä 

Mobiilihoitajan paikan päälle saaminen 
koettu viime aikoina helpoksi 

YHTEISTYÖN 

TOIMIVUUS 

Tarvittavat mittaukset ollaan saatu 
otettua   

Yhteydenotto mobiilihoitajaan on help-
poa 

Edestakaiset puhelut koettu ikäväksi 

Koetaan, että tilanteet ovat neuvotelta-
vissa mobiilihoitajan kanssa 

Yhteistyö koettu hyvin toimivaksi 
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Liitetaulukko 3: 1(2) 
Liitetaulukko 3. Mobiilihoitajan käyttöön liittyvät haasteet 

PELKISTETTY ILMAUS 
ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA 

YHDISTÄVÄ 

ILMAUS 

Akuuteissa tilanteissa haasteena soite-
taanko mobiilihoitaja vai ambulanssi, kun 
ohjeistus on, että ensin soitetaan aina 
mobiilihoitajalle 

EPÄSELVÄT JA 

MUUTTUVAT 

OHJEET 

TIETOISUUS 

MOBIILI-

HOITAJA-

TOIMINNASTA 

MOBIILI-

HOITAJAN 

KÄYTTÖÖN 

LIITTYVÄT 

HAASTEET 

Toimintaohjeet mobiilihoitajan soittami-
seen liittyen ovat olleet sekavia, jonka 
vuoksi ei ole tiedetty miten kuuluu toimia 

Ohjeet ovat poikkeavia mobiilihoitajalle 
soittamiseen liittyen 

Ohjeistus siitä, että soitetaan ensin lää-
kärille ja sitten tarvittaessa mobiilihoita-
jalle on koettu huonoksi 

Ristiriitaisia kokemuksia siitä, soite-
taanko ensin lääkärille vai mobiilihoita-
jalle 

Tiimissä ristiriitaista tietoa toimintamal-
leista ja ohjeistukset muuttuvat, heijas-
tuu käytön epävarmuutena 

Mobiilihoitajan välineistöstä ja hoitomah-
dollisuuksista tiedotettu sähköpostitse 
pintapuolisesti 

TIEDONPUUTE 

MOBIILI-

HOITAJA-

TOIMINNASTA 

Ei tiedetä hyötyykö harhainen ja levoton 
asiakas mobiilihoitajan käynnistä 

Ei tiedetä mobiilihoitajan käytössä olevia 
lääkevarastoja 

Lähihoitajat eivät tiedä, että voivat soit-
taa mobiilihoitajalle 

Lähihoitajalle suuri kynnys soittaa mobii-
lihoitajalle 

Ei tiedetä tarkoin mitä mobiilihoitaja voi 
tehdä kotikäynnillä 

Epäselvää kutsutaanko mobiilihoitaja, 
jos hänellä ei ole tilanteessa tarvittavaa 
tutkimusvälineistöä   

EPÄSELVYYDET 

MOBIILI-

HOITAJAN 

KONSULTOIN-

NISTA 

 

Lääkäripalvelun muutokset aiheuttaneet 
epäselvyyksiä 

Lähihoitajille epäselvää millaisissa tilan-
teissa mobiilihoitaja kutsutaan 

Epäselvää voidaanko konsultoida myös 
ei-akuuteissa tilanteissa “päivystävä sai-
raanhoitaja”-ajatuksella tilan huononemi-
sissa tai näytteen ottoon liittyvissä asi-
oissa 

Lääkäriä ei välttämättä saa kiinni ja ei 
voida jäädä odottamaan, joten sairaan-
hoitaja tai terveydenhoitaja soittavat mo-
biilihoitajalle 

Lääkärit työllistettyjä ja kiireisiä, jolloin 
heihin ei saa yhteyttä ja sitä kautta mo-
biilihoitajaa paikalle 

Epäselvää voiko mobiilihoitajaa konsul-
toida lääkkeiden väärinkäytöstä, kun ko-
tihoidon sairaanhoitajat eivät ole paikalla 
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Liitetaulukko 3: 2(2) 

 

  

Lähihoitajilta tieto mobiilihoitajatoimin-
nasta saattaa mennä ohi, vaikka hän 
kävisi tiimitilassa puhumassa 

HAASTEET 

TIEDONKULUSSA 

  

Lähihoitajissa paljon vaihtuvuutta, tieto 
ehdi tavoittamaan kaikkia 

Mobiilihoitajatoiminnasta kertovat säh-
köpostit hukkuvat helposti muiden 
joukkoon 

Tiimipalavereissa ei ole kaikki paikalla 
kuulemassa mobiilihoitajatoiminnasta 

Mobiilihoitajatoiminta saattaa välillä 
unohtua kotihoidon sairaanhoitajilta ja 
terveydenhoitajilta 

Aamupäivisin mobiilihoitajat kiireisiä, 
käyntiä voi joutua odottamaan useita 
tunteja, jos pääsevät ollenkaan RESURSSIEN 

PUUTE 

POTILAS-

TURVAL-

LISUUDEN 

VAARAN-

TUMINEN 

 

Mobiilihoitajan saaminen paikanpäälle 
on nykyään vaikeampaa, nykyään tar-
vitaan enemmän potilaan tilan arviota 

Mobiilihoitajan numero ei välttämättä 
ole kentällä mukana MOBIILIHOITAJAN 

TAVOITET-

TAVUUS 
Mobiilihoitaja ei ollut vastannut puheli-
meen useampaan tuntiin, tilanne jää-
nyt epäselväksi 

Riskialtista, jos mobiilihoitaja kieltäytyy 
käynnistä 

RISKIT JOS 

HOITO JÄÄ 

KOTIHOIDOLLE 
Seurannan jättäminen lähihoitajille ei 
välttämättä johda toivottuun tulokseen 

Eri mobiilihoitajat näkevät eri tavoin 
työnsä tai käynnin tarkoituksen 

ERIÄVÄT 

NÄKEMYKSET 

MOBIILIHOITAJAN 

TOIMENKUVASTA 
NÄKEMYSEROT 

HOITAJIEN 

KESKEN 

Erimielisyydet mobiilihoitajan kanssa 
siitä konsultoidaanko lääkäriä ennen 
käyntiä 

Pitkä keskustelu siitä saadaanko mo-
biilihoitaja käynnille on aiheuttanut 
hämmennystä 

Ristiriitainen käsitys mobiilihoitajan tar-
peellisuudesta tehdä kotikäynti heti vai 
vasta tilanteen seurannan jälkeen 

Lähihoitaja voi tulkita tilanteen pahem-
pana kuin se on, riippuen siitä kuinka 
hyvin tuntee asiakkaan ja raportoi ti-
lanteesta 

KOTIHOIDON 

ASIAKKAIDEN 

TILANTEET 

TULKINNAN-

VARAISIA 

Tilanteet kotona voivat näyttäytyä ra-
jummilta mobiilihoitajalle kuin mitä ne 
ovatkaan 
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Liitetaulukko 4: 1(2) 
Liitetaulukko 4. Mobiilihoitajatoiminnan kehittäminen 

PELKISTETTY ILMAUS ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA 
YHDISTÄVÄ 

ILMAUS 

Mobiilihoitaja paikan päälle kerto-
maan toiminnasta myös lähihoita-
jille 

MOBIILIHOITAJA-

TOIMINNAN 

ESITTELEMINEN 

KOTIHOIDON 

YKSIKÖISSÄ 

KOTIHOIDON JA 

MOBIILI-

HOITAJAN 

YHTEIS-

TOIMINNAN 

PARANTAMINEN 

MOBIILI-

HOITAJA-

TOIMINNAN 

KEHITTÄMINEN 

Mobiilihoitaja kertomaan toimin-
nasta ja toiveistaan kotihoidolle 

Mobiilihoitajan käynti kotihoidon 
yksikössä esittäytymässä 

Mobiilihoitajat paikan päälle kerto-
maan konkreettisesti missä tilan-
teissa heille kannattaa soittaa 

Mobiilihoitaja kertoo ovatko koti-
hoidon toiveet toteutettavissa MOBIILIHOITAJAN 

JA KOTIHOIDON 

TOIVEET 
Mobiilihoitajien toiveet suoraan 
kotihoidon piirien hoitajille 

Kaupunkiin selkeät ja yhteiset lin-
jaukset siihen kuinka toimitaan, 
vaikka on eri lääkäripalvelun tuot-
tajia 

SELKEÄT JA 

YHTENÄISET 

OHJEET 

OHJEET JA 

TIEDOTUS 

Selkeät yhtenäiset ohjeet sekä 
tieto, mitä mobiilihoitaja voi tarjota 

Lisää tietoa mitä mobiilihoitaja voi 
tehdä 

LISÄÄ TIETOA 

MOBIILIHOITAJA-

TOIMINNASTA 

Lisää tietoa mobiilihoitajien re-
sursseista ja mahdollisuuksista ar-
vioida asiakkaan kuntoa 

Pieni avaus mobiilihoitajan toi-
menkuvasta olisi hyvä 

Kertovat minkälaisia tilanteita on 
paljon ja minkälaisia tehtävät ovat 

Koonteja mobiilihoitajan men-
neistä tilanteista 

Esimies kertoisi tiimipalavereissa 
säännöllisesti mobiilihoitajatoimin-
nasta 

TIEDOTTAMISEN 

JATKUVUUS 

Mobiilihoitajasta tiedottaminen 
mukaan jo uusien hoitajien pereh-
dytykseen 

Tiedot kulkisivat mukana työssä ja 
olisivat yleisesti tiedossa kaupun-
gin laajuisesti 

Mobiilihoitajalle oikeus lähettää 
potilaat osastolle, koska lääkärit 
harvoin paikalla 

MOBIILIHOITAJALLE 

MAHDOLLISUUS 

LÄHETTÄÄ 

ASIAKAS 

OSASTOLLE 

MOBIILI-

HOITAJAN 

TYÖNKUVAN 

LAAJENTAMINEN 

Tietty osasto mihin asiakas voi-
daan tarvittaessa lähettää 
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Liitetaulukko 4: 2(2) 

 

 

Laajempi välineistö ja parempi toi-
menpidevalmius, jotta hoito voitai-
siin suorittaa kotona 

PAREMMAT 

VÄLINEET 

TUTKIMISEEN JA 

HOIDON 

ALOITTAMISEEN  

 

Mobiilihoitajalle monipuolinen lää-
kevarasto, jotta lääkitys voidaan 
aloittaa nopeasti 

Mobiilihoitaja voi tehdä pieniä toi-
menpiteitä 

Mobiilihoitajille nestehoidon ja an-
tibioottikuurien aloitusmahdolli-
suus 

Kontakti jatkuisi pidempään kuin 
yhden käynnin 

MOBIILIHOITAJAN 

KÄYNNIN 

JÄLKEINEN 

SEURANTA 

Seuranta jäisi mobiilihoitajan vas-
tuulle 

Päivystävä lääkäri mobiilihoitajan 
mukaan MOBIILILÄÄKÄRI-

TOIMINTA 

HENKILÖSTÖN 

LISÄÄMINEN 

Toive mobiililääkäristä 

Lisää mobiilihoitajia vastaamaan 
kuormitustarvetta 

RESURSSIEN 

LISÄÄMINEN 

Joka tiimiin oma mobiilihoitaja 

Toimistolle päivystäjä, joka jakaa 
käyntejä 

Viestintäkanava kiireettömissä ta-
pauksissa 

VAIHTOEHTOINEN 

VIESTINTÄKANAVA 

YHTEYDEN-

OTTOJEN 

PARANTAMINEN 

Viestintäväline jatkoasioiden vies-
timiseen käynnin jälkeen, kun pu-
helimet soivat jatkuvasti 

Mobiilihoitaja suoraan yhteydessä 
lääkäriin, eikä sairaanhoitaja tai 
terveydenhoitaja välikätenä 

YHTEYDENOTOT 

SUORAAN ASIAN-

OMAISILLE 
Parempi, että sairaanhoitajat soit-
tavat mobiilihoitajalle eivätkä lää-
kärit 


